
 

 

Philips
True wireless 
koptelefoons

Oordopjes met in-ear-pasvorm

Draagbare oplaadcassette
IPX5-bescherming tegen water
Tot 26 uur afspeeltijd
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n telefoongesprekken voeren tot naar muziek luisteren in het park — deze draadloze 
rdopjes staan voor u klaar. Ze kunnen tegen regen en zweet en bieden dankzij de stevige 
svorm geweldig geluid zonder uit uw oor te vallen. Plus 24 uur afspeeltijd met het etui.

Oplaadetui voor onderweg. Tot wel 24 uur afspeeltijd
• IPX5 zweet- en waterbestendig
• Draagbaar USB-C-oplaadetui. 18 uur extra 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
• 2 kleuren. Zachte vleugeltips. Oorcaps in 3 maten
• Bellen met één oordopje. Monomodus

Van favoriete afspeellijst tot gemiste oproepen
• Aanraakbediening, ingebouwde microfoon en eenvoudig koppelen
• Snel opnieuw verbinding maken met uw telefoon wanneer u het etui opent
• Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon
• Aangepaste geluidsregeling. App 'Philips Headphones'



 IPX5 zweet/waterbestendig

Deze volledig draadloze koptelefoons met 
IPX5-classificatie zijn bestand tegen nat 
worden vanuit elke richting. Ze kunnen prima 
tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook 
geen zorgen te maken bij een regenbui.

Draagbare oplaadcassette

Neem uw muziek overal mee naartoe. De 
drivers van 6 mm zorgen voor geweldig geluid 

en u hebt 6 uur afspeeltijd na één keer opladen. 
Een volledig opgeladen case voegt nog eens 18 
uur toe. Voor een snelle boost plaatst u uw 
koptelefoons 15 minuten in het etui voor een 
extra uur.

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.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps 
zorgen voor echt comfort. De oorcaps passen 

stevig in uw gehoorgang, waardoor een 
perfecte afdichting ontstaat die extern geluid 
vermindert. De vleugeltips zorgen ervoor dat 
elk oordopje stevig zit.

Eenvoudige bediening en koppeling
Tik op het oortje om uw afspeellijst te 
pauzeren, oproepen te beantwoorden en de 
spraakassistent van uw telefoon te activeren. 
De oortjes kunnen in een oogwenk worden 
gekoppeld. Zodra ze zijn gekoppeld, worden 
ze opnieuw verbonden met uw telefoon zodra 
u de oplaadcassette opent.

App 'Philips Headphones'
Pas het basgeluid aan. Verminder hoge tonen. 
Met de Philips Headphones-app hebt u de 
controle over de muziek waar u naar luistert. 
Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf 
ingestelde geluidsstijl.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 6 mm
• Gevoeligheid: 105 dB (1000 Hz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 3 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
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Draadloos
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Comfort
• Philips Headphones ondersteund door de app
• Firmware-updates mogelijk
• Waterbestendig: IPX5
• Monomodus voor TWS
• Type bediening: Contact
• Automatisch uitschakelen

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

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 6 + 18 uur
• Spreektijd: 5 uur
• Batterijtype (oordopje): Lithium-ion (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh
• Batterijtype (oplaadetui): Lithium-ion (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (etui): 450 mAh
• Stand-bytijd levensduur van de batterij: 80 uur
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten gedurende 1 uur
• Aantal batterijen: 3 stuks
• Batterijgewicht (totaal): 13 g
• Oplaadbaar

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

Google Assistent

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

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 31 x 22 x 34,5 cm
• Brutogewicht: 4,88 kg
• Nettogewicht: 1,992 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,888 kg
• GTIN: 1 48 95229 11748 5

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 14,4 x 10 x 16 cm
• Brutogewicht: 0,55 kg
• Nettogewicht: 0,249 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,301 kg
• GTIN: 2 48 95229 11748 2

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

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,158 kg
• Nettogewicht: 0,083 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,075 kg
• EAN: 48 95229 11748 8

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 9 x 4 x 5 cm
• Gewicht: 0,055 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20183 5
•
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