
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon

Drivers van 6 mm/gesloten 

achterzijde

Oortelefoon
6 + 18 uur afspeeltijd
Comfortabele pasvorm

TAST702BK
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weeg u vrij tijdens het sporten.
ze volledig draadloze sportoordopjes kunnen elke hoeveelheid zweet aan. Dankzij de 
5-spatbestendigheid en UV-reinigingstechnologie blijft u altijd fris, hoe hard u ook 

int. Met de draagbare oplaadcase hebt u tot 24 uur afspeeltijd.

VAN DE SPORTSCHOOL NAAR DE STRAAT
• Drie verwisselbare oordopjes voor een perfecte pasvorm in het oor
• Zachte rubberen vleugeltips. Stevig en comfortabel
• Perfecte afdichting, uitstekende passieve geluidsisolatie

Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek
• 6 mm neodymium-luidsprekerdrivers
• Gedetailleerd geluid. Goede bas
• Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken
• Tik op het oordopje om muziek en oproepen te bedienen

Train hard. Blijf fris. Voel u vrij.
• Krijg tot 24 uur afspeeltijd met de oplaadcase
• IPX5-waterbestendig. Bestand tegen water en zweet
• Draagbare oplaadcase. Meerdere keren opladen in uw zak
• Snel opladen. 15 minuten opladen voor 1,5 uur extra
• UV-reiniging. Plaats de oortelefoons in de oplaadcase om ze schoon te maken



 Zachte rubberen vleugeltips.
Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie 
maten hebt u altijd een perfecte afdichting. De 
flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. 
Hoe hard u ook traint, deze sportoortelefoon blijft 
waar u hem nodig hebt.

Perfecte afdichting.
Hoe hard u ook traint, deze oortelefoon blijft op zijn 
plaats. De flexibele vleugeltips sluiten mooi aan 
onder uw oor. De verwisselbare rubberen 
oordopjes hebben de maten klein, middel en groot, 
zodat u altijd de perfecte pasvorm voor uw oren 
hebt.

Slim koppelen.
Met de gebruiksvriendelijke knoppen kunt u uw 
afspeellijst onderbreken en gesprekken aannemen. 
En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De 
hoofdtelefoon is klaar om te koppelen zodra u 
Bluetooth inschakelt. Nadat deze is gekoppeld, 
wordt het laatste gekoppelde apparaat onthouden.

Tik op het oordopje
Perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers 
zorgen voor gedetailleerd geluid en een sterke bas. 
Tik gewoon op het oordopje om uw afspeellijst te 
pauzeren en oproepen aan te nemen, en dat allemaal 
zonder uw smartphone aan te raken.

Krijg tot 24 uur afspeeltijd
Neem een volledig opgeladen case mee in uw 
sporttas en u verlengt de afspeeltijd tot 24 uur.

IPX5-waterbestendig.
Deze sporthoofdtelefoon heeft een IPX5-
waterbestendigheid, wat betekent dat hij bestand is 
tegen langdurig weken. Zweet hard, train in de regen 
en draag hem zelfs onder de douche.

Luxe oplaadcase.
Neem ze mee naar de sportschool of ga ermee 
joggen. Deze volledig draadloze in-ear-koptelefoon 
wordt geleverd met ontzettend handige draagbare 
oplaadcase.

UV-reiniging.
Houd uw sporthoofdtelefoon heerlijk fris. Plaats de 
oortelefoons gewoon in de oplaadcase en een UV-
reinigingscyclus verwijdert aanwezige bacteriën.
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Ontwerp
• Kleur: Zwart

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: NdFeB
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 6 mm
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Gevoeligheid: 94 dB
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 5,0
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken

Accessoires
• USB-kabel
• Oplaadcassette
• Oorcaps: 3 maten
• Snelstartgids

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 100 uur
• Spreektijd: 6 + 18 uur
• Afspeeltijd muziek: 6+18 uur

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10085 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,237 kg
• Nettogewicht: 0,091 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,146 kg

Binnendoos
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 0,78 kg
• Binnendoos (L x B x H): 16 x 16 x 11 cm
• Nettogewicht: 0,273 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,507 kg

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 6,837 kg
• Omdoos (L x B x H): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Nettogewicht: 2,184 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,653 kg

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 8,0 cm
• Afmetingen van product (B x H): 3,81 x 3,9 cm
• Gewicht: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Specificaties
Draadloze hoofdtelefoon
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde Oortelefoon, 6 + 18 uur afspeeltijd, Comfortabele pasvorm

http://www.philips.com

