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a op in stijl
s voor de perfecte draadloze oortjes die net zo goed klinken als ze eruitzien. Noise 
nceling Pro blokkeert externe geluiden zodat u helemaal kunt opgaan in podcasts en 
peellijsten. Buiten aan het bellen? U bent duidelijk te horen, zelfs als het flink waait.

Prachtig geluid. Prachtige oortjes.
• Focus waar u wilt. Ruisonderdrukking Pro
• Gedetailleerd geluid. Rijke bas
• Elegant rond design. Perfecte, comfortabele pasvorm
• Bluetooth multipoint-connectiviteit. Beter werken

Overal en altijd
• Glasheldere oproepen. Onderdrukking van windgeluid.
• IPX4 zweet- en spatwaterbestendig, ongeacht het weer
• 35 uur afspeeltijd met het Qi-compatibele oplaadetui
• Siliconen oorcaps in zeven maten

Eenvoudig en briljant
• IR-sensor. Muziek wordt onderbroken wanneer u een oordopje uitneemt
• Philips Headphones-app. Regel ruisonderdrukking en meer
• Snel koppelen en aanraakbediening



 Ruisonderdrukking Pro

Richt u op de geluiden die u wilt horen. 
Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van 
meerdere microfoons en geavanceerde 
audioverwerking om extern geluid weg te 
filteren. U kunt de Bewustzijnsmodus activeren 
door een oordopje aan te raken en u kunt de 
onderdrukking van windgeluid regelen via de 
Philips Headphones-app.

Gedetailleerd geluid. Rijke bas

Of het nu gaat om een nummer of een podcast: 
Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen 
voor een rijke bas en een mooie helderheid. 
Het geluid wordt onderbroken als u een 
oordopje uitdoet en de beste codec voor uw 
iOS- of Android-apparaat wordt automatisch 
geselecteerd. U geniet van superieur geluid, 
ongeacht de streamingservice die u gebruikt.

Elegant design

Het ronde design van deze oortjes is een echte 
blikvanger en u kunt een donkere of lichte 
kleurencombinatie kiezen die bij uw look past. 
Siliconen oordopjes in zes maten en een extra 
paar van schuimrubber zorgen voor een 
stevige, comfortabele pasvorm.

Bluetooth multipoint

Stroomlijn uw werkdag. U kunt deze draadloze 
oortjes koppelen met twee Bluetooth-
apparaten tegelijkertijd en daar naar wens 
tussen schakelen. Zo kunt u naar muziek 
luisteren vanaf uw laptop en oproepen 
aannemen vanaf uw telefoon.

Glasheldere oproepen

Meerdere microfoons en een speciaal 
algoritme richten zich op het geluid van uw 

stem en verminderen ruis van de wereld om u 
heen. Zelfs windgeluid wordt weggefilterd, 
zodat u duidelijk verstaanbaar bent wanneer u 
buiten belt.

35 uur afspeeltijd met oplaadetui

Als u weggaat met volledig opgeladen 
oordopjes en een volledig opgeladen etui kunt 
u meer dan een dag afspeeltijd in uw zak mee 
op reis nemen. Bovendien wordt de muziek 
onderbroken als u een oordopje uitdoet, zodat 
u nooit meer iets hoeft te missen. Het Qi-
compatibele etui kan draadloos of via USB-C 
worden opgeladen.

App 'Philips Headphones'
Met de Philips Headphones-app kunt u het 
niveau van ruisonderdrukking aanpassen door 
te schakelen tussen vooraf ingestelde modi. U 
kunt de app ook gebruiken om onderdrukking 
van windgeluid te activeren. Met een equalizer 
kunt u uw geluiden afstemmen op uw 
stemming.

Snel koppelen. Aanraakbediening
Met aanraakbediening kunt u de koptelefoon 
eenvoudig bedienen en met Google Fast Pair 
kunt u uw koptelefoon met één tik koppelen 
aan een compatibel Android-apparaat. 
Wanneer u de koptelefoon in de buurt van uw 
Android-apparaat houdt, wordt u automatisch 
gevraagd of u verbinding wilt maken.
TAT8506BK/00

Kenmerken
True wireless koptelefoons
Ruisonderdrukking Pro Onderdrukking van windgeluid, Geraffineerd ontwerp, Universele bevestiging



Publicatiedatum  
2023-02-12

Versie: 6.3.2

12 NC: 8670 001 74023
EAN: 48 95229 11804 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 13 mm
• Gevoeligheid: 104 dB (1 kHz)
• Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
• Audio met hoge resolutie
• Type driver: Dynamisch

ANC-functies
• ANC (actieve ruisonderdrukking)
• ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
• Bewustzijnsmodus
• Adaptieve ANC
• Microfoon voor ANC: 4 mic

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 3 mic
• ENC-microfoon
• Onderdrukking van windgeluid

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,2
• Ondersteunde codec: LDAC, AAC, SBC
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-profielen: AVRCP, A2DP, HFP
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Multipoint-verbinding
• Draadloos

Comfort
• Philips Headphones ondersteund door de app
• Firmware-updates mogelijk
• Automatisch pauzeren (IR-sensor)
• Waterbestendig: IPX4
• Automatisch uitschakelen: 60 minuten
• Monomodus voor TWS
• Type bediening: Contact

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

Vermogen
• Afspeeltijd (ANC aan): 8 + 24 uur
• Afspeeltijd (ANC uit): 9 + 27 uur
• Batterijtype (oordopje): Lithium-ion (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh
• Batterijtype (oplaadetui): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (etui): 410 mAh
• Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 uur

• Spreektijd: 9 uur
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten gedurende 1 uur
• Draadloos opladen
• Aantal batterijen: 3 stuks
• Batterijgewicht (totaal): 10,1 g
• Oplaadbaar

Spraakassistent
• Ondersteuning voor de spraakassistent
• Activering van de spraakassistent: Handmatig
• Compatibel met de spraakassistent: Google 

Assistent, Apple Siri

Accessoires
• Oplaadcassette
• Schuimrubber: 1 paar
• Oordopjes: 6 paar
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Snelstartgids

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

6,8 x 4,3 x 3,3 cm
• Gewicht: 0,071 kg

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

9,7 x 17,7 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,243 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,172 kg
• EAN: 48 95229 11804 1

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 14,7 x 10,5 x 16,7 cm
• Brutogewicht: 0,633 kg
• Nettogewicht: 0,213 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,42 kg
• GTIN: 2 48 95229 11804 5

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 44,8 x 31,1 x 19,6 cm
• Brutogewicht: 7,045 kg
• Nettogewicht: 1,704 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,341 kg
• GTIN: 1 48 95229 11804 8

UPC
• UPC: 8 40063 20169 9
•
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