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eat täysin langattomat kuulokkeet sopivat niin musiikin kuunteluun kuin puheluihinkin. Pro-

lunvaimennus vaimentaa taustamelun, joten voit kuunnella musiikkia ulkona tai työmatkalla ilman 

iriöitä. Kuulokkeet istuvat tukevasti, tuntuvat miellyttäviltä ja metallinen ulkonäkö näyttää tyylikkäältä.

Loistava ääni, tyylikäs muotoilu
• Tyylikäs muotoilu ja Pro-melunvaimennus
• Loistava äänentoisto 10 mm:n neodyymielementeillä
• Selkeät puhelut, yhdellä tai molemmilla kuulokkeilla
• Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Tehty kuin sinua varten
• Kätevä langaton latauskotelo. Jopa 32 tuntia toistoaikaa
• Qi-yhteensopivan kotelon voi ladata langattomasti tai USB-C-johdolla.
• Infrapunatunnistin. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeen pois korvasta
• Philips Headphones -sovellus. Mukautettua ääntä ja paljon muuta

Valmiina päivään tai yöhön
• Helppokäyttöinen ohjaus ja pariliitos
• Yhdistyy puhelimeesi nopeasti, kun avaat kotelon
• IPX5, veden- ja hienkestävä



 Pro-melunvaimennus

Nämä aidosti langattomat kuulokkeet eivät 
ainoastaan näytä hyvältä vaan auttavat sinua 
myös keskittymään. Edistyksellinen 
melunvaimennus suodattaa ei-toivotut äänet 
pois, ja taustaäänitilan avulla tiedät, mitä 
ympärilläsi tapahtuu. Käynnistä Voice 
Enhanced -tila Philipsin Headphones-
sovelluksessa, niin voit keskustella ihmisten 
kanssa ottamatta kuuloketta pois.

Erinomainen ääni

Matkalla. Junassa. Puistossa tai kuntosalilla. 
Missä ikinä kuunteletkaan – täydellisesti 
viritetyt 10 mm elementit antavat mahtavan 
äänenlaadun jokaiselle kappaleelle, soittolistalle 
ja paljon muulle. Jos otat kuulokkeen pois 
korvasta, musiikki menee tauolle ja jatkuu heti, 
kun laitat sen takaisin korvaasi.

Selkeät puhelut

Kaksi mikrofonia keskittyy puheääneesi, jolloin 
se kuuluu aina selkeästi ja pystyt 
kaksinkertaistamaan puheaikasi käyttämällä 
vain toista kuuloketta toisen latautuessa. 
Mikrofonit on määritelty automaattisesti niin, 
että vain käytössä olevan kuulokkeen 
mikrofoni on päällä, mikä tekee kuulokkeiden 
vaihtamisesta akun loppuessa helppoa.

Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet
Pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyynyt 
lisäävät mukavuutta. Kummankin kuulokkeen 
korvatyynyt istuvat täydellisesti 
korvakäytävään ja vähentävät ympäristön ääniä. 
Jääkiekkomailaa muistuttava muotoilu pitää 
kuulokkeet paikoillaan.

Kätevä latauskotelo

Mitä päivä tuokin tullessaan, nämä kuulokkeet 
pysyvät vauhdissa mukana. Täyteen ladatuilla 
kuulokkeilla voit kuunnella 8 tuntia (7 tuntia, 
jos ANC on käytössä), ja täyteen ladatulla 
latauskotelolla saat 24 tuntia (21 tuntia, jos 
ANC on käytössä) lisää kuunteluaikaa. Qi-

yhteensopivan kotelon voi ladata langattomasti 
tai USB-C-johdolla.

Philips Headphones -sovellus
Philips Headphones -sovellus antaa sinun hallita 
kuuntelukokemustasi. Säädä tasoja itse tai 
valitse äänityylien esiasetuksista. Voit käyttää 
sovellusta hallitsemaan myös 
melunvaimennustiloja tai säätämään Voice 
Enhanced -tilaa.

Helppokäyttöinen ohjaus ja pariliitos

Korvanappien säätimillä voit keskeyttää 
soittolistan, vastata puheluun ja herättää 
puhelimen ääniavustajan. Kuulokkeet ovat 
hetkessä valmiit pariliitokseen. Pariliitoksen 
jälkeen ne muodostavat yhteyden puhelimeen 
uudelleen heti, kun avaat latauskotelon.

Veden- ja hienkestävä, IPX5-luokitus

IPX5-vesitiiviys tarkoittaa, että nämä 
kuulokkeet kestävät suorat vesisuihkut. Nämä 
kuulokkeet eivät hetkahda hiestä tai sateeseen 
joutumisesta.
TAT5506BK/00

Kohokohdat
Täysin langattomat kuulokkeet
Pro-melunvaimennus Selkeät puhelut kahdella mikrofonilla, Langaton latauskotelo, IPX5-vesitiivis



Julkaisupäivä 2023-02-14

Versio: 8.0.2

12 NC: 8670 001 75064
EAN: 48 95229 11925 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Ääni
• Impedanssi: 16 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
• Herkkyys: 105 dB (1 000 Hz)
• Taajuusalue: 20–20 000 Hz
• Enimmäisteho: 5 mW
• Ajurityyppi: Dynaamiset

ANC-ominaisuudet
• ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
• Taustaäänitila
• Mukautuva ANC
• Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mikrofonia
• Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Tietoliikenne
• Mikrofoni puheluita varten: 2 mikrofonia
• ENC-mikrofoni

Liitännät
• Bluetooth-versio: 5,2
• Tuettu koodekki: AAC, SBC
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Langaton lähetystapa: Bluetooth
• Langaton

Käyttömukavuus
• Philips Headphones -sovelluksen tuki
• Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
• Automaattinen tauko (infrapunatunnistin)
• Vedenkestävyys: IPX5
• Monotila (TWS)
• Ohjaustapa: Kosketa
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Muotoilu
• Tyyli: Nappikuuloke
• Väri: Musta
• Korvaliitinmateriaali: Silikoni
• Korvakiinnitys: Nappikuuloke
• Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen 

korvatyyny

Virta
• Musiikin toistoaika (ANC käytössä): 7 + 21 h
• Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä): 8 + 24 h
• Akkutyyppi (nappikuulokkeet): 

Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
• Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 55 mAh
• Akkutyyppi (latauskotelo): Litiumpolymeeriakku 

(kiinteä)
• Akun kapasiteetti (kotelo): 520 mAh
• Akun kesto valmiustilassa: 200 h

• Puheaika: 8 h
• Latausaika: 2 h
• Nopea lataus: 15 minuutin käyttöaika tunnin 

latauksella
• Langaton lataus
• Paristojen määrä: 3 kpl
• Akun kokonaispaino: 12,7 g
• ladattava

Ääniavustaja
• Ääniavustajan tuki
• Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
• Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google 

Assistant

Lisätarvikkeet
• Latauskotelo
• Korvatyynyt: 3 paria (S/M/L)
• Pikaopas
• Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 7 x 3 x 4,2 cm
• Paino: 0,064 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Kokonaispaino: 0,147 kg
• Nettopaino: 0,089 kg
• Bruttopaino: 0,058 kg
• EAN: 48 95229 11925 3

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 16,4 x 11,5 x 11 cm
• Kokonaispaino: 0,519 kg
• Nettopaino: 0,267 kg
• Bruttopaino: 0,252 kg
• GTIN: 2 48 95229 11925 7

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 34,8 x 24,8 x 24,7 cm
• Kokonaispaino: 4,628 kg
• Nettopaino: 2,136 kg
• Bruttopaino: 2,492 kg
• GTIN: 1 48 95229 11925 0

UPC
• UPC: 8 40063 20221 4
•
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