
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

13,5 mm drivers/gesloten 

achterkant

Oortelefoon

TX2BTWT
Draadloos nauwkeurige geluidsweergave

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes
De lichte TX2BT Bluetooth-oortelefoon biedt nauwkeurig geluid met een uitgebreid basbereik en 
een comfortabele pasvorm met ovale geluidsbuizen. Dankzij de MusicChain-functie kunt u muziek 
delen met vrienden door koppeling met andere MusicChain-oortelefoons.

Premium geluidstechnologie
• Vergrote drivers van 13,5 mm zorgen voor een rijk en dynamisch geluid
• Hybride architectuur voor nauwkeurig geluid met sterke bastonen

Brengt plezier en gemak in uw levensstijl
• Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk muziek delen met vrienden
• NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen
• Knoopvrije platte snoeren voor gemak voor onderweg
• Ondersteunt Bluetooth 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Bedien en beleef draadloos uw muziek en telefoongesprekken

Ontworpen voor langdurig draagcomfort
• Ergonomische ovale geluidsbuis met passend en aangenaam ontwerp
• Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm



 Vergrote drivers van 13,5 mm

Vergrote drivers van 13,5 mm zorgen voor een 
rijk en dynamisch geluid

Bluetooth-technologie

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-
apparaat om te genieten van kristalheldere 
muziek - draadloos.

Keuze uit 3 paar caps

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten 
(klein, middelgroot en groot) voor een 
perfecte pasvorm.

Eenvoudig koppelen via NFC

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-
hoofdtelefoon met slechts één druk op de 
knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Ergonomische ovale geluidsbuis

De ovale vorm van de buis is ontworpen op 
basis van uitgebreid onderzoek naar het 
menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt 
voor een optimale pasvorm en optimaal 
draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Hybride architectuur

De hybride architectuur maakt gebruik van 
krachtige neodymium-magneten voor zeer 
nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. 

Het hybride model gebruikt grote luidsprekers 
van 13,5 mm in een compact ontwerp in de 
hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een 
hogere geluidskwaliteit en echt comfort.

MusicChain™

Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk de 
nummers die u afspeelt delen met vrienden. 
Dankzij de Bluetooth®-technologie hoeft u 
alleen maar op de MusicChain™-knop op uw 
hoofdtelefoon te drukken om deze eenvoudig 
te koppelen met een andere MusicChain™-
hoofdtelefoon.

Knoopvrij plat snoer
Plat snoer met antislipmateriaal zorgt dat het 
snoer niet in de knoop raakt.

Draadloze muziek en draadloos bellen

Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon 
via Bluetooth en geniet van de vrijheid en het 
plezier van kristalheldere muziek en 
telefoongesprekken - zonder gedoe met 
kabels. Wissel tussen nummers en 
beantwoord oproepen met de eenvoudig te 
gebruiken afstandsbediening.
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Kenmerken
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
13,5 mm drivers/gesloten achterkant Oortelefoon
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Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp
• Kleur: Wit

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-versie: 4,1

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeelduur van muziek: 5,5* uur
• Stand-bytijd: 150* uur
• Spreektijd: 6* uur

Geluid
• Frequentiebereik: 6 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

• Diameter van luidspreker: 13,5 mm
• Gevoeligheid: 108 dB
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Geluidsverbetering: Echoregeling, 

Ruisonderdrukking

Afmetingen van de verpakking
• UPC: 8 89446 00390 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,7 x 17,5 x 4,3 cm
• Brutogewicht: 0,0897 kg
• Nettogewicht: 0,0284 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,0613 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 0,3671 kg
• GTIN: 1 08 89446 00390 8
• Omdoos (L x B x H): 19 x 14,2 x 13 cm
• Nettogewicht: 0,0852 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,2819 kg

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

3 x 8,0 x 3 cm
• Gewicht: 0,0154 kg
•
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Specificaties
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
13,5 mm drivers/gesloten achterkant Oortelefoon

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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