
 

 

Philips
True wireless in-ear-
hörlurar

8 mm-högtalarelement/sluten 

baksida

Aktiv brusreducering
Svart
Bluetooth®

TAT5505BK

D
De
ell
me
itt ljud. Din stil.
 här snygga true wireless-hörlurarna presterar på topp, oavsett om det gäller musik 

er samtal. Aktiv brusreducering filtrerar bort bakgrundsljud och du kan anpassa ljudet 
d appen Philips Headphones. Ta ut en öronpropp för att pausa musiken.

smart, helt enkelt
• Snygg design och hybridteknik för aktiv brusreducering
• IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en öronpropp
• Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll
• Dubbla mikrofoner för tydliga samtal. Monoläge

Det ljud du vill ha
• Laddningsfodral. Få upp till 20 timmars speltid
• Kraftfulla 8 mm-neodymiumelement. Kraftfull bas, klart ljud
• Medvetenhetsläge. Släpp in världen när du behöver det
• Ovalt akustiskt rör. Öronproppar i silikon

Redo för din dag. Eller natt
• Stabil anslutning. Integrerade kontroller för öronsnäckor
• Aktivera enkelt telefonens röstassistent
• Stänk- och svettåliga till IPX5



 Snygg design

De här true wireless-hörlurarna ser inte bara 
fantastiska ut – de gör även att du hör musiken 
bättre när du är på språng. Med hybridteknik 
för aktiv brusreducering minskas det externa 
bruset, så det är mindre som står i vägen 
mellan dig och musiken. Medvetenhetsläget 
gör att du kan höra omvärlden igen.

Philips Headphones-app

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med 
Philips Headphones-appen får du kontroll över 
musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv 
eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan 

även växla mellan förinställda ANC-lägen med 
en enda tryckning.

Dubbla mikrofoner för tydliga samtal
Två mikrofoner i varje öronpropp fokuserar på 
ljudet av din röst och minskar bruset omkring 
dig. Om du är på en tyst plats och inte behöver 
stänga ute brus medan du pratar kan du 
använda en av hörlurarna för att prata i 
monoläge.

Laddningsfodral.
Du får upp till 20 timmars speltid med 
laddningsfodralet, och hörlurarna spelar i 5 
timmar med en enda laddning (4,5 timmar med 
ANC). En snabbladdning på 15 minuter ger dig 
en extra timme. Det tar två timmar att ladda 
fodralet via USB-C.

Kraftfullt 8 mm-neodymiumelement

När du reser, arbetar hemifrån eller bara 
kopplar av. 8 mm-element ger fantastiskt ljud 
för alla spår, spellistor och mycket mer. Om du 
tar ut en öronpropp pausas musiken. Sätt 

tillbaka öronproppen så börjar musiken spelas 
upp igen.

Ovalt akustiskt rör.
Det ovalformade akustiska röret sitter 
bekvämt och säkert i örat och maximerar 
passiv brusreducering. Du kan välja mellan 
öronproppar i silikon i storlekarna small, 
medium och large så att du alltid får en bekväm 
passform.

Stabil anslutning
Hörlurarna är klara att paras ihop direkt när du 
tar ut dem ur laddningsfodralet. När de väl har 
parats ihop kommer de ihåg den enhet de 
senast parades ihop med. Med pekkontrollerna 
på varje öronsnäcka är det enkelt att styra 
musik, samtal och volym.

IPX5-svettåliga
Med IPX5-klassning står de här true wireless-
hörlurarna emot stänk från alla håll. De klarar 
av lite svett och du behöver inte oroa dig om 
det plötsligt börjar regna.
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Funktioner
True wireless in-ear-hörlurar
8 mm-högtalarelement/sluten baksida Aktiv brusreducering, Svart, Bluetooth®
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Tillbehör
• Snabbstartguide
• USB-kabel: USB-C-kabel
• Gummiproppar: Tre storlekar

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Växla mellan två samtal

Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HSP, 

Streamingformat: SBC
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Design
• Färg: Svart

Effekt
• Batterityp: Litiumjon
• Uppspelningstid för musik: 5 + 15 tim
• Standby-tid: 200 tim.
• Samtalstid: 5+15 timmar
• Laddningstid: 2 tim

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Magnettyp: NdFeB
• Högtalardiameter: 8 mm
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Känslighet: 105 dB (1 000 Hz)

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
• Bruttovikt: 5,52 kg
• Taravikt: 3,456 kg
• GTIN: 1 48 95229 11038 7
• Nettovikt: 2,064 kg

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
• Bruttovikt: 0,633 kg
• Taravikt: 0,375 kg
• GTIN: 2 48 95229 11038 4
• Nettovikt: 0,258 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
• Kabellängd: 0 cm
• Vikt: 0,057 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Bruttovikt: 0,164 kg
• Nettovikt: 0,086 kg
• Taravikt: 0,078 kg
• EAN: 48 95229 11038 0
• Antal produkter som medföljer: 1

UPC
• UPC: 8 40063 20158 3
•
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