
 

 

Philips
True wireless 
koptelefoons

Oordopjes met in-ear-pasvorm

Superklein oplaadetui
IPX4-bescherming tegen water
Tot 18 uur afspeeltijd

TAT2206WT
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ltijd klaar om te vertrekken
at is er nou handiger dan volledig draadloze koptelefoons met een oplaadetui dat in 
 broekzak van uw slim-fit jeans past? Deze spatwater- en zweetbestendige 
ptelefoons bieden geweldig geluid en tot wel 18 uur afspeeltijd.

Klein oplaadetui. Tot wel 18 uur afspeeltijd.
• IPX4, zweet- en waterbestendig
• Superklein oplaadetui voor maximaal 12 uur afspeeltijd
• 6 uur afspeeltijd. Laad 15 minuten op voor een extra uur
• Helder geluid, krachtige bas. Neodymium-drivers van 6 mm

Superhandig. Supercomfortabel.
• Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
• 4 kleuren. 'Hockeystick'-ontwerp
• Zachte siliconen oorcaps in klein, middelgroot en groot formaat
• Bellen met één oordopje. Monomodus

Van favoriete afspeellijst tot gemiste oproepen
• Geïntegreerde bediening. Ingebouwde microfoon. Eenvoudig koppelen
• Snel opnieuw verbinding maken met uw telefoon wanneer u het etui opent
• Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon



 IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze oordopjes hebben een IPX4-classificatie en 
krachtige drivers van 6 mm, zodat u onder alle 
weersomstandigheden kunt genieten van geweldig 
geluid. Ze zijn volledig spatwaterbestendig, u hoeft 
zich dus geen zorgen te maken over een beetje 
zweet of regen.

Superklein oplaadetui

Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U 
krijgt tot 6 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 
12 uur extra vanuit een volledig opgeladen etui. Als 
u het apparaat eventjes 15 minuten oplaadt, krijgt u 
al 1 uur afspeeltijd. Het duurt 2 uur om het etui 
volledig op te laden via USB-C.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen 
voor echt comfort. De oorcaps op elk oordopje 
passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een 
perfecte afdichting ontstaat die extern geluid 
vermindert. De 'hockeystick'-vorm zorgt ervoor dat 
elk oordopje stevig zit.

Monomodus

Belt u veel? U kunt uw spreektijd verdubbelen door 
het ene oordopje te gebruiken terwijl het andere 
wordt opgeladen. De microfoon wordt automatisch 
toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u 
schakelt eenvoudig over wanneer de batterij van uw 
huidige oordopje bijna leeg is.

Eenvoudige bediening en koppeling
Met de bediening op de oordopjes kunt u uw 
afspeellijst pauzeren, oproepen beantwoorden, het 
volume regelen en de spraakassistent van uw 
telefoon activeren. De oordopjes zijn klaar om te 
koppelen zodra u Bluetooth inschakelt.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 6 mm
• Gevoeligheid: 101 dB (1000 Hz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
• Type driver: Dynamisch

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 1 mic

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Ondersteunde codec: SBC
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Draadloos

Comfort
• Waterbestendig: IPX4
• Monomodus voor TWS
• Type bediening: Knop
• Automatisch uitschakelen

Ontwerp
• Kleur: Wit
• Draagstijl: Oortelefoon
• Materiaal op het oor: Siliconen
• Oorpasvorm: Oortelefoon
• In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 6 +12 uur
• Spreektijd: 6 uur
• Batterijtype (oordopje): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (oordopje): 55mAh
• Batterijtype (oplaadetui): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (etui): 350mAh
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten gedurende 1 uur
• Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 uur
• Aantal batterijen: 3 stuks
• Batterijgewicht (totaal): 10,5 g
• Oplaadbaar

Spraakassistent
• Ondersteuning voor de spraakassistent
• Activering van de spraakassistent: Handmatig
• Compatibel met de spraakassistent

Accessoires
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Oplaadcassette
• Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
• Snelstartgids

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 33,8 x 27,8 x 25 cm
• Brutogewicht: 4,279 kg
• Nettogewicht: 1,392 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,887 kg
• GTIN: 1 48 95229 11741 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 16 x 13 x 11 cm
• Brutogewicht: 0,479 kg
• Nettogewicht: 0,174 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,305 kg
• GTIN: 2 48 95229 11741 3

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Type schap: Ophanging
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Nettogewicht: 0,058 kg
• Brutogewicht: 0,13 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,072 kg
• EAN: 48 95229 11741 9

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,7 x 4,57 x 3,1 cm
• Gewicht: 0,037 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20182 8
•

Specificaties
True wireless koptelefoons
Oordopjes met in-ear-pasvorm Superklein oplaadetui, IPX4-bescherming tegen water, Tot 18 uur afspeeltijd
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