
 

 

Philips
Volledig draadloze in-ear-
koptelefoon

Drivers van 6 mm/gesloten 

achterzijde

Bluetooth®

Wit

TAT3215WT
Uw muziek. Uw moves.

Deze spatwater- en zweetbestendige volledig draadloze oordopjes bieden altijd en overal 
geweldig geluid en tot 24 uur afspeeltijd met het oplaadetui. Als u een lang 
telefoongesprek voert, kunt u één oordopje gebruiken terwijl u het andere oplaadt.

Eenvoudig koppelen. Spraakbediening.
• Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken
• Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw smartphone
• Multifunctionele knop. Bedien eenvoudig muziek en gesprekken
• Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon

Een fantastisch gevoel. Een fantastische look.
• Rubberen oordopkapjes in klein, middelgroot en groot formaat
• Stevige en comfortabele pasvorm
• Zachte vleugeltips voor een stevige pasvorm en een strakkere afsluiting van het oor

Tot 24 uur afspeeltijd
• 6 uur per oplaadbeurt. 15 minuten opladen voor 1 uur afspeeltijd.
• Neodymium-drivers van 6 mm. Helder geluid, krachtige bas.
• IPX4, zweet- en spatwaterbestendig
• Monomodus. Gebruik de microfoon op een oordopje naar keuze.
• Draagbaar USB-C-oplaadetui. Tot 24 uur afspeeltijd.



 IPX4
Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX4-
classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke 
richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en 
u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een 
regenbui.

Draagbaar USB-C-oplaadetui.
Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U 
krijgt tot 6 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 
18 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.

Monomodus
Wilt u een oproep aannemen terwijl uw 
hoofdtelefoon bijna leeg is? U krijgt meer 
gesprekstijd door één oordopje te gebruiken terwijl 
het andere wordt opgeladen. De microfoon wordt 
automatisch toegewezen aan het oordopje dat u 
gebruikt en u kunt eenvoudig overschakelen 
wanneer dat nodig is.

Stevige en comfortabele pasvorm
De neodymium-drivers van 6 mm zorgen voor 
geweldig geluid en het goedpassende, lichte ontwerp 
zorgt voor optimaal luistercomfort. De zachte, 
verwisselbare oordopkapjes bieden een 
comfortabele pasvorm in het oor.

Spraakassistent
Activeer de spraakassistent van uw telefoon zonder 
uw telefoon aan te raken. Vraag de spraakassistent 
van uw smartphone om muziek, routebeschrijvingen, 
informatie en meer.

Slimme Bluetooth-koppeling.
Deze oortelefoon kan direct worden gekoppeld 
zodra u hem uit het oplaadetui haalt. Na de 
koppeling onthoudt de oortelefoon het laatste 
apparaat waaraan deze is gekoppeld.
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Accessoires
• Snelstartgids
• USB-kabel: USB-kabel (type-A-naar-type-C)

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 5,1
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Comfort
• Gespreksbeheer: Schakelen tussen 2 gesprekken, 

Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren

Ontwerp
• Kleur: Wit

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: NdFeB
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Gevoeligheid: 90 dB
• Diafragma: PET

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm

• Brutogewicht: 4,7 kg
• Nettogewicht: 1,176 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,524 kg
• GTIN: 1 48 95229 11015 8

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Brutogewicht: 0,53 kg
• Nettogewicht: 0,147 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,383 kg
• GTIN: 2 48 95229 11015 5

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

3,6 x 4,2 x 6,5 cm
• Gewicht: 0,049 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 18 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,178 kg
• Nettogewicht: 0,049 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 11015 1

UPC
• UPC: 8 40063 20116 3
•

Specificaties
Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde Bluetooth®, Wit
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