
 

 

Philips 2000 series
True wireless in-ear-
hörlurar

6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®

TAT2205BL
Alltid redo

Finns det något mer användbart än true wireless-hörlurar med ett laddningsfodral som 
passar i fickan på dina tajta jeans? De här stänk- och svettresistenta in-ear-hörlurarna ger 
dig ett fantastiskt ljud och upp till 12 timmars speltid.

Mycket behändigt och litet laddningsfodral
• Stänk- och svettåliga till IPX4
• Superlitet laddningsfodral för upp till 12 timmars speltid
• 4 timmar per laddning. 15 minuters laddning för 1 timmes speltid
• 6 mm-neodymelement. Fantastiskt ljud, kraftfull bas

Åtsittande, lätt design
• Säker och bekväm passform
• Mjuka öronproppar i small, medium och large

Enkel ihopparning. Röststyrning.
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt
• Knappar på öronpropparna för att styra musik och samtal
• Aktivera enkelt din smartphones röstassistent
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon



 IPX4
Det lilla laddningsfodralet är mycket smidigt och de 
här true wireless-hörlurarna står även emot stänk 
från alla håll. De klarar av lite svett och du behöver 
inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

Superlitet laddningsfodral
Ge dig ut med flera laddningar i fickan. Du får upp till 
4 timmars speltid från en enda laddning, plus 8 extra 
timmar från ett fulladdat fodral. Med en kort laddning 
på 15 minuter i fodralet får du 1 timmes speltid. Det 
tar 2 timmar att ladda fodralet via USB-C.

Säker och bekväm passform
Du får fantastiskt ljud från 6 mm-neodymelementen 
och du kan rocka din musik bekvämt tack vare den 
åtsittande, lätta designen. Mjuka, utbytbara 
öronproppar hjälper dig att hitta en bekväm 
passform.

Knappar på öronproppar
En knapp på varje öronpropp gör det enkelt att styra 
det du lyssnar på. Hoppa över eller pausa spår, ta 
emot eller avvisa samtal och mycket mer.

Röstassistent
Aktivera telefonens röstassistent utan att röra 
telefonen. Be din smartphones röstassistent att spela 
upp musik, ge dig vägbeskrivningar och kontrollera 
information med mera.

Smart Bluetooth-hopparning.
Du kan para ihop hörlurarna direkt när du tar ut dem 
ur laddningsfodralet. När de har parats ihop minns 
hörlurarna den senaste enheten de parats ihop med.
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Tillbehör
• Snabbstartguide
• USB-kabel: USB-kabel (typ A till typ C)
• Gummiproppar: Tre storlekar

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Växla mellan två samtal

Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Bluetooth-profiler: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Bluetooth-version: 5,1
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Design
• Färg: Blå

Effekt
• Batterityp: Litiumjon
• Uppspelningstid för musik: 4 + 8 tim
• Standby-tid: 50 tim.
• Samtalstid: 3 tim.
• Laddningsbar

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Magnettyp: NdFeB
• Högtalardiameter: 6 mm
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 90 dB

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,5 kg
• GTIN: 2 48 95229 10992 0
• Inre kartong (L x B x H): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Nettovikt: 0,096 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,404 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 4,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10992 3
• Yttre kartong (L x B x H): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm
• Nettovikt: 0,768 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 3,482 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 18 x 4 cm
• EAN: 48 95229 10992 6
• Bruttovikt: 0,153 kg
• Nettovikt: 0,032 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,121 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,5 x 2,9 x 3,7 cm
• Vikt: 0,032 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20124 8
•

Specifikationer
True wireless in-ear-hörlurar
6 mm element/sluten baksida Bluetooth®
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