
 

 

Philips
Спортни слушалки за 
поставяне в ушите с 
микрофон

15 мм мембрани за чист звук
удобен дизайн с окачалка за ухо
1,2 м дължина на кабела
IPX2 устойчивост на пот

TAA1105BK
От парка до улицата

Влезте в ритъм с устойчивите на изпотяване слушалки, които пасват на движенията 
ви с ясен звук и енергичен бас. Гъвкавият дизайн със скоба за ухо държи слушалките 
на място, а 1,2 м кабел е с идеалната дължина, за да държите телефона в джоба си.

От парка до улицата
• Слушалки, които не падат, без значение от движенията ви
• Дизайн с гъвкава, контурирана окачалка за ухо за здраво прилягане
• Чист звук, мощни баси
• 15 мм неодимови мембрани и отвори за баси

Сигурни, удобни, гъвкави
• Създадени за вашите фитнес плейлисти
• IPX2 устойчивост на пот
• 1,2 м дължина на кабела

Лесни за използване в движение
• Вградено дистанционно управление с микрофон
• Лесно управление на музика и обаждания



 слушалки за ушите, които не падат
Гъвкавите, контурирани окачалки за уши ви 
позволяват да регулирате тези леки слушалки за 
удобно прилягане, което е напълно сигурно. 
Свободни сте да се движите, без да се 
притеснявате, че слушалките ви ще паднат в най-
неподходящия момент.

Чист звук, мощни баси
Перфектно настроените 15 мм неодимови 
мембрани предоставят ясен звук, а отворите за 
баси повишават качеството на басите. 
Микрокапсулата пасва идеално в ухото, без да 
навлиза в ушния канал.

Лесно управление на музика и 
обаждания
Насладете се на всяка една минута от любимия си 
плейлист – без значение дали тичате по 
тротоарите, или парковите алеи. Вграденото 
дистанционно управление ви позволява да 
управлявате плейлиста си, да събуждате гласовия 
асистент на телефона си и да приемате 
обаждания, без да пропускате и една нота.

Създадени за вашия фитнес плейлист
Не се притеснявайте да тренирате усилено, тези 
спортни слушалки, устойчиви на пот и оценени 
по IPX2, няма да ви подведат. 1,2 метровият 
кабел е достатъчно дълъг, за да го свържете към 
телефона си, но и същевременно да не ви пречи.
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Звук
• Импеданс: 16 ома
• Диаметър на високоговорителя: 15 мм
• Чувствителност: 96 dB (1K Hz)
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 5 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Покритие на съединителя: хромиран

Комфорт
• Регулиране на силата на звука
• Водоустойчивост: IPX2
• Тип на органите за управление: Бутон

Дизайн
• Цвят: Черно
• Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
• Тип прилягане на слушалки за поставяне в 
ухото: Скоба за ухо, Отворено прилягане

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,1785 кг
• GTIN: 2 48 95229 11044 5
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

10,6 x 8,6 x 16,7 см
• Нето тегло: 0,05751 кг

• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,12099 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,61 кг
• GTIN: 1 48 95229 11044 8
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,6 x 21,4 x 17,8 см
• Нето тегло: 0,46008 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 1,14992 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

4 x 5,4 x 1,8 см
• Тегло: 0,01917 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,3 x 2,5 см
• EAN: 48 95229 11044 1
• Бруто тегло: 0,04583 кг
• Нето тегло: 0,01917 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,02666 кг
• Тип опаковка: Кутия
• Начин на поставяне: Окачен

UPC
• UPC: 8 40063 20121 7
•

Спецификации
Спортни слушалки за поставяне в ушите с микрофон
15 мм мембрани за чист звук удобен дизайн с окачалка за ухо, 1,2 м дължина на кабела, IPX2 устойчи-
вост на пот
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