
 

 

Philips
Volledig draadloze in-ear-
koptelefoon

8 mm drivers/gesloten achterkant

Actieve ruisonderdrukking
Zwart
Bluetooth®

TAT5505BK

U
Mu

Ac

van
w geluid. Uw stijl.
ziek of gesprekken, deze strakke, echt draadloze hoofdtelefoon levert altijd de beste prestaties. 

tive Noise Cancelling verwijdert achtergrondgeluiden. U kunt het geluid personaliseren met behulp 

 de Philips Headphones-app. Als u één oordopje uit doet, wordt de muziek gepauzeerd.

Gewoon smart
• Slank ontwerp en hybride actieve ruisonderdrukking
• IR-sensor. Muziek wordt onderbroken wanneer u een oordopje uitneemt
• De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling
• Dubbele microfoons voor heldere gesprekken. Monomodus

Het geluid dat u wilt
• Oplaadcase. Krijg tot 20 uur afspeeltijd
• Krachtige neodymium-drivers van 8 mm. Krachtige bas, helder geluid
• Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is
• Ovale akoestische buis. Siliconen oorcaps

Klaar voor uw dag. Of nacht
• Supersolide connectiviteit. Geïntegreerde bediening voor oordopjes
• Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon
• IPX5, zweet- en spatwaterbestendig



 Gestroomlijnd ontwerp

Deze True Wireless hoofdtelefoon ziet er niet 
alleen geweldig uit, maar zorgt er ook voor dat 
u uw muziek beter hoort terwijl u onderweg 
bent. Hybride actieve ruisonderdrukking 
vermindert externe ruis, zodat er minder 
stoorzenders tussen u en uw muziek zitten. 
Met de bewustzijnsmodus kunt u de 
buitenwereld weer toelaten.

App 'Philips Headphones'

Verbeter het basgeluid. 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. U kunt ook met 

één tik schakelen tussen vooraf ingestelde 
ANC-modi.

Dubbele microfoons voor heldere 
gesprekken
Twee microfoons in elk oordopje luisteren 
naar het geluid van uw stem, waarbij ruis uit uw 
omgeving wordt verminderd. Als u zich op een 
stillere plaats bevindt en geen ruis hoeft te 
blokkeren tijdens het spreken, kunt u in de 
monomodus ook één oordopje gebruiken om 
te praten.

Oplaadcase.
Met de oplaadcase kunt u tot 20 uur lang 
muziek afspelen. Met één keer opladen kunt u 
de hoofdtelefoon 5 uur gebruiken (4,5 uur met 
ANC). Een snelle oplaadbeurt van 15 minuten 
geeft u een extra uur. Het duurt twee uur om 
de case op te laden via USB-C.

Krachtige neodymium-drivers van 8 mm

Reizen, werken vanuit huis of gewoon 
ontspannen. Drivers van 8 mm zorgen voor 

geweldig geluid voor elk nummer, elke 
afspeellijst en meer. Als u een oordopje 
uitneemt, wordt de muziek onderbroken. 
Plaats het oordopje terug en de muziek gaat 
weer verder.

Ovale akoestische buis.
De ovale akoestische buis zit comfortabel en 
stevig in uw oor en maximaliseert passieve 
geluidsisolatie. U kunt kiezen uit siliconen 
oorcaps in klein, medium en groot, zodat u 
altijd een comfortabele pasvorm hebt.

Superstabiele connectiviteit
Uw oordopjes zijn klaar om gekoppeld te 
worden zodra u ze uit de oplaadcase haalt. Als 
ze eenmaal gekoppeld zijn, onthouden ze het 
laatste apparaat waarmee ze gekoppeld zijn 
geweest. Met de aanraakbediening op elk 
oordopje kunt u eenvoudig muziek, oproepen 
en het volume regelen.

IPX5-zweetbestendig
Deze volledig draadloze koptelefoons met 
IPX5-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.
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Kenmerken
Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
8 mm drivers/gesloten achterkant Actieve ruisonderdrukking, Zwart, Bluetooth®
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Accessoires
• Snelstartgids
• USB-kabel: USB-C-kabel
• Oorcaps: 3 maten

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Schakelen tussen 2 gesprekken

Connectiviteit
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Bluetooth-profielen: AVRCP, A2DP, HSP, 

Streaming-indeling: SBC
• Bluetooth-versie: 5,0
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion
• Afspeeltijd muziek: 5+15 uur
• Stand-bytijd: 200 uur
• Spreektijd: 5+15 uur
• Oplaadtijd: 2 uur

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Magneettype: NdFeB
• Diameter van luidspreker: 8 mm
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
• Gevoeligheid: 105 dB (1000 Hz)

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
• Brutogewicht: 5,52 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,456 kg
• GTIN: 1 48 95229 11038 7
• Nettogewicht: 2,064 kg

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
• Brutogewicht: 0,633 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,375 kg
• GTIN: 2 48 95229 11038 4
• Nettogewicht: 0,258 kg

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

3,2 x 3,6 x 7,4 cm
• Kabellengte: 0 cm
• Gewicht: 0,057 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,164 kg
• Nettogewicht: 0,086 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,078 kg
• EAN: 48 95229 11038 0
• Aantal producten: 1

UPC
• UPC: 8 40063 20158 3
•
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Specificaties
Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
8 mm drivers/gesloten achterkant Actieve ruisonderdrukking, Zwart, Bluetooth®

http://www.philips.com

