
 

 

Philips
Bluetooth-hörlurar med 
bone conduction

On-ear
9 timmars speltid

TAA6606BK
Rör dig fritt, öka energin

Innovativt akustiskt bone conduction-system och en design som ger fria öron ser till att 
du njuter fullt ut av ny musik och får en säkrare träningsupplevelse. Unikt aktivt 
joggningsljus och IP67-vattentät gör att du kan ge dig ut när som helst, var som helst.

Enkla när du är på språng
• 9 timmars speltid från en laddning
• Styr enkelt musik och samtal
• Bluetooth 5.2, upp till 10 m trådlös räckvidd

Spring när som helst, var som helst
• IP67-vattentät. Vattentät och svettsäker
• Lättviktsnackrem

Spring säkert
• Bone conduction-akustikenhet som håller öronen fria
• Unik joggningsnattlampa gör att du syns lättare



 9 timmars speltid
En laddning ger ungefär 9 timmars speltid.

Bluetooth 5.2
Bluetooth 5.2, upp till 10 m trådlös räckvidd

Bone conduction-akustik
Bone conduction-enheter ser till att örat är fritt när 
du springer så att du lättare märker vad som händer 
runtomkring dig.

Styr enkelt musik och samtal
Styr enkelt musik och samtal

IP67-vattentät
De här sporthörlurarna har IP67-klassning, vilket 
innebär att de kan sänkas ned i vatten. Svettas 
mycket, träna när det regnar eller bär dem i duschen.

Lättviktsnackrem
Den lätta nackremmen ger högre komfort under 
längre tid utan att trassla till frisyren eller trycka på 
huvudet

Unik joggningsnattlampa
Unik joggningsnattlampa gör att du syns lättare
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Tillbehör
• Skyddsfodral: mjukt resefodral
• Snabbstartguide
• USB-kabel: USB-C-kabel

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, 

Streamingformat: SBC
• Bluetooth-version: 5,2

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två 

samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal
• Philips Headphones-appsupport

Design
• Färg: Svart

Effekt
• Batterityp: Litiumpolymer
• Standby-tid: 80 tim
• Samtalstid: 8 tim
• Uppspelningstid för musik: 9 tim
• Varning för svagt batteri: tillgängliga
• Laddningstid: 2 tim

Ljud
• Impedans: 4 ohm
• Högtalardiameter: 15 mm
• Maximal ineffekt: 300 mw
• Känslighet: 87 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 130–16 000 Hz

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 19,2 x 18 x 21,8 cm
• Bruttovikt: 1,024 kg
• Nettovikt: 0,222 kg
• Taravikt: 0,802 kg
• GTIN: 2 48 95229 11818 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 40,2 x 37,5 x 47 cm
• Bruttovikt: 9,305 kg
• Nettovikt: 1,776 kg
• Taravikt: 7,529 kg
• GTIN: 1 48 95229 11818 5

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 13,5 x 4,7 x 9,7 cm
• Vikt: 0,035 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17 x 22,5 x 6 cm
• Bruttovikt: 0,282 kg
• Nettovikt: 0,074 kg
• Taravikt: 0,208 kg
• EAN: 48 95229 11818 8

UPC
• UPC: 8 40063 20212 2
•

Specifikationer
Bluetooth-hörlurar med bone conduction
On-ear 9 timmars speltid
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