
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar

6 mm element/sluten baksida
In-ear
6 + 18 timmars speltid
Säker passform

TAST702BK
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ssa true wireless in-ear-sporthörlurar älskar när du svettas. IPX5-stänktåliga och UV-

ngöringsteknik innebär att du håller dig fräsch hur hårt du än kör. Du får upp till 24 
mars uppspelningstid med det bärbara laddningsfodralet.

Från gymmet till gatan
• Tre utbytbara proppar för en perfekt passform i örat
• Mjuka gummitäckta vingspetsar. Säker och bekväm
• Perfekt passform, fantastisk passiv brusreduceringsisolering

Från träningsspellista till viktiga samtal
• 6 mm akustiska neodymelement
• Detaljerat ljud. Bra bas
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt
• Tryck på öronproppen för att styra musik och samtal

Träna hårt. Håll dig fräsch. Känn dig fri.
• Få upp till 24 timmars speltid med fodralet
• IPX5-vattentät. Vattentät och svettsäker
• Bärbart laddningsfodral. Flera laddningar i fickan
• Snabbladdning. Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare 1,5 timmar
• UV-rengöring. Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet för rengöring



 Mjuka gummerade vingspetsar.
Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger 
perfekt passform. Flexibla vingspetsar sitter säkert i 
örat. Oavsett hur hårt du tränar sitter de här 
sporthörlurarna på plats där du behöver dem.

Perfekt passform.
Oavsett hur hårt du tränar håller de här hörlurarna 
sig på plats. Flexibla vingspetsar sitter säkert i örat. 
Utbytbara gummiproppar i small, medium och large 
gör att du kan hitta den perfekta passformen för dig.

Smart ihopparning.
Med de användarvänliga knapparna kan du pausa din 
spellista och ta emot samtal utan att vidröra din 
smartphone. Hörlurarna är redo att paras ihop så 
fort du slår på Bluetooth. När de är ihopparade 
kommer de ihåg den sista enheten de parades ihop 
med.

Tryck på öronproppen
Perfekt inställda akustiska neodymelement ger ett 
detaljrikt ljud och kraftfull bas. Tryck bara lätt på 
öronproppen för att pausa spellistan och ta emot 
samtal utan att röra vid din smarttelefon.

Få upp till 24 timmars speltid
Släng ned ett fulladdat fodral i gymväskan så får du 
upp till 24 timmars speltid.

IPX5-vattentät.
De här sporthörlurarna har IPX5-klassning, vilket 
innebär att de är spolsäkra. Svettas mycket, träna när 
det regnar eller bär dem i duschen.

Bärbart laddningsfodral.
Gå till gymmet. Och sedan spåret. De här true 
wireless in-ear-hörlurarna levereras med ett 
ultrabärbart laddningsfodral.

UV-rengöring.
Du kan hålla de här sporthörlurarna lika fräscha som 
din träningsmusik. Lägg bara öronsnäckorna i 
laddningsfodralet så tar ett UV-rengöringsprogram 
bort bakterier.
TAST702BK/00

Funktioner

* Det faktiska resultatet kan variera
Publiceringsdatum  
2022-05-12

Version: 9.0.3

12 NC: 8670 001 61501
EAN: 48 95229 10085 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Design
• Färg: Svart

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: NdFeB
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 6 mm
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Känslighet: 94 dB
• Membran: PET

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Växla mellan samtal och musik

Tillbehör
• USB-kabel
• Laddare
• Gummiproppar: Tre storlekar
• Snabbstartguide

Effekt
• Batterityp: Litiumpolymer
• Laddningsbar
• Standby-tid: 100 timmar
• Samtalstid: 6 + 18 timmar
• Uppspelningstid för musik: 6 + 18 tim

Förpackningens mått
• EAN: 48 95229 10085 5
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,237 kg
• Nettovikt: 0,091 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,146 kg

Inre kartong
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 0,78 kg
• Inre kartong (L x B x H): 16 x 16 x 11 cm
• Nettovikt: 0,273 kg
• Taravikt: 0,507 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Bruttovikt: 6,837 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Nettovikt: 2,184 kg
• Taravikt: 4,653 kg

Produktstorlek
• Kabellängd: 8 cm
• Produktens mått (B x H): 3,81 x 3,9 cm
• Vikt: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Specifikationer
Trådlösa hörlurar
6 mm element/sluten baksida In-ear, 6 + 18 timmars speltid, Säker passform
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