
 

 

Philips
Trådlösa on-ear-hörlurar

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Kompakt vikbar modell
Upp till 29 timmars speltid

TAH4205BK
Känn basen

Rocka ljudet med kraftigare bas. De här trådlösa on-ear-hörlurarna har en 
basförstärkningsknapp så att du kan öka basen när du vill. Du får upp till 29 timmars 
speltid, snabbladdning och snygga matta färger att välja mellan.

Enkla när du är på språng
• Platt vikbar design för enkel förvaring
• Kompakt och vikbar modell som är lätt att bära med sig
• Flerfunktionsknapp. Styr enkelt musik och samtal
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheter automatiskt

29 timmars speltid. Kraftfull bas.
• 29 timmars speltid. USB-C-laddning
• Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement
• Basförstärkningsknapp. Kraftfullare bas med en knapptryckning
• Ladda i 15 minuter, få 4 timmars extra speltid
• Utmärkt ljudisolering av den slutna baksidan

Matt stil. Maximal komfort.
• Iögonfallande matta färger
• Lätt och justerbart vadderat huvudband
• Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal komfort



 Basförstärkningsknapp.

De här on-ear-hörlurarna har kraftfulla akustiska 32 
mm-neodymelement som ger klart ljud och kraftfull 
bas. När du vill ha mer trycker du bara på 
basförstärkningsknappen så känner du skillnaden 
direkt.

29 timmars speltid.

Du får upp till 29 timmars speltid med 2 timmars 
laddning via USB-C. Om du batteriet börjar bli 
urladdat ser en snabbladdning på 15 minuter till att 
du kan spela upp musik i ytterligare 4 timmar.

Lätt

De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger 
och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du 

knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är 
tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas 
tills de passar perfekt.

Platt vikbar design

Öronkåporna kan vikas ihop platt och vridas inåt för 
enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det bara 
att veckla ut dem och börja använda dem.

Flerfunktionsknapp.

Gillar du inte det aktuella spåret? Hoppa över det 
med en lång tryckning. Vill du avvisa ett samtal? En 
enkel knapptryckning tar hand om det. Smart 
Bluetooth-ihopparning innebär att de här hörlurarna 
minns de senaste enheterna de parats ihop med.

Kompakt och vikbar
Kompakt och vikbar modell som är perfekt när du 
reser och vill ta med dig din musik överallt.
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Specifikationer
Ljud
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 32 mm
• Känslighet: 110 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Drivrutinstyp: Dynamisk

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Codec som stöds: SBC
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Trådlös
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Bekvämlighet
• Typ av kontroller: Knapp

Design
• Färg: Svart
• Bärstil: Hörlurar med huvudband
• Ihopvikbara: Platt

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 29 tim
• Samtalstid: 21 timmar
• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 250 mAh
• Batteritid i standby: 166 timmar
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 4 timmar
• Antal batterier: 1 st
• Batterivikt (total): 5,3 g
• Laddningsbar

Tillbehör
• Laddningskabel: USB-C-kabel
• Snabbstartguide

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 21,2 x 17 x 24 cm
• Bruttovikt: 1,043 kg
• Nettovikt: 0,5415 kg
• Taravikt: 0,5015 kg
• GTIN: 1 48 95229 10969 5

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Vikt: 0,15 kg

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,286 kg
• Nettovikt: 0,1805 kg
• Taravikt: 0,1055 kg
• EAN: 48 95229 10969 8

UPC
• UPC: 8 40063 20090 6
•
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Funktioner
Trådlösa on-ear-hörlurar
32 mm element/sluten baksida On-ear, Kompakt vikbar modell, Upp till 29 timmars speltid
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