
 

 

Philips
True wireless in-ear-
hörlurar

13 mm högtalarelement/sluten 

baksida

Bluetooth®

Svart

TAT8505BK
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t dig uppslukas av rikt, detaljerat ljud eller lyssna på världen omkring dig. De här 
finerade äkta trådlösa hörlurarna har aktiv brusreducering och medvetenhetsläge för 
 styra vad du hör. Den sofistikerade cirkulära designen har attityd.

Lyssna på det du vill
• Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det
• Medvetenhetsläge. Släpp in världen när du behöver det
• IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en hörlur
• Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Älska det du hör
• Detaljerat, expansivt ljud med fyllig och kraftfull bas
• Perfekt justerat 13 mm neodymelement
• Förfinad geometrisk design. Bekväm in-ear-passform
• Dubbla mikrofoner för kristallklara samtal. Monoläge

Redo för din dag. Eller natt
• Laddningsfodral. Få upp till 24 timmars speltid
• Stabil anslutning. Integrerade kontroller för öronsnäckor
• Integrerad med Google Assistent
• Stänk- och svettåliga till IPX4



 Hybridteknik för aktiv brusreducering

När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet 
kan du uppslukas med de här äkta trådlösa 
hörlurarna. En extern och en intern mikrofon 
kombineras för att filtrera bort externt brus. 
Med medvetenhetsläget kan du släppa in 
omvärlden igen när du behöver det.

Detaljerat, expansivt ljud

Perfekt justerade element på 13 mm ger 
kraftfull bas och fantastisk klarhet för varje låt. 
Om du tar ut en öronsnäcka pausas musiken. 
Sätt tillbaka öronsnäckan för att starta 
uppspelningen igen.

Kompakt laddningsfodral

Laddningsfodralet kan laddas trådlöst eller via 
USB-C. Ett fulladdat fodral ger dig ytterligare 

18 timmars speltid. Hörlurarna spelar i 6 
timmar på en enda laddning (5 timmar med 
ANC). Ladda dem i 15 minuter för att få 
ytterligare 1 timme.

Förfinad geometrisk design

Det runda höljet på öronsnäckan har taktil 
kvalitet och är utformat för att fånga ljuset och 
skapa ett elegant, diskret utseende. Det ovala 
akustiska röret sitter bekvämt och säkert i örat 
och maximerar passiv brusreducering.

Monoläge

Två mikrofoner i varje öronsnäcka fokuserar 
på ljudet av din röst och minskar dramatiskt 
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.

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.

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.

Google Assistent
Tryck på pekkontrollerna på den vänstra 
öronsnäckan för att aktivera Google-
assistenten eller annan röstassistent. Med den 
helt integrerade Google-assistenten kan du 
göra mer helt handsfree. Få aviseringar 
upplästa, be om uppspelning av musik och mer.
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Funktioner
True wireless in-ear-hörlurar
13 mm högtalarelement/sluten baksida Bluetooth®, Svart
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 13 mm
• Känslighet: 108 dB
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Membran: PET
• Magnettyp: NdFeB

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, 

Streamingformat: SBC
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Parkerat 

samtal, Ljudavstängning, Avvisa samtal, Växla 
mellan två samtal

Design
• Färg: Svart

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 6 + 18 tim
• Batterityp: Litiumpolymer
• Samtalstid: 6 timmar
• Standby-tid: 200 tim.
• Laddningstid: 1,5 tim
• Laddningsbar

Tillbehör
• USB-kabel: USB-C-kabel
• Gummiproppar: Tre storlekar
• Snabbstartguide

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,842 kg
• GTIN: 2 48 95229 10842 8
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 10,5 x 16,7 cm
• Nettovikt: 0,291 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,551 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
• Bruttovikt: 7,592 kg
• Taravikt: 5,264 kg
• GTIN: 1 48 95229 10842 1
• Nettovikt: 2,328 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
• Vikt: 0,073 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Bruttovikt: 0,249 kg
• Nettovikt: 0,097 kg
• Taravikt: 0,152 kg
• EAN: 48 95229 10842 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Båda

UPC
• UPC: 8 40063 20153 8
•

TAT8505BK/00

Specifikationer
True wireless in-ear-hörlurar
13 mm högtalarelement/sluten baksida Bluetooth®, Svart

http://www.philips.com

