
 

 

„Philips“
Į ausis dedamos sportinės 
ausinės su mikrofonu

15 mm garsiak. skleidžia aiškų 

garsą

tvirtai laikosi dėl užkabin. 
konstruk.
1,2 m laido ilgis
IPX2 atsparios prakaitui

TAA1105BK
Nuo parko iki gatvės

Įsijauskite su prakaitui atspariomis ausinėmis, iš kurių sklindantis aiškus garsas bei trankūs 
bosai dera su jūsų judesiais. Naudojant lanksčią ausies laikiklio konstrukciją, ausinių antgaliai 
išlieka vietoje, o 1,2 m laidas yra tobulo ilgio, kad būtų prijungtas prie telefono kišenėje.

Nuo parko iki gatvės
• Ausinės, kurios neiškrenta, nesvarbu kaip judate
• Lankstūs, prie ausies kontūro prisitaikantys kabliukai neleidžia ausinėms iškristi
• Skaidrus garsas, įkvepiantys žemi dažniai
• 15 mm neodimio garsiakalbiai ir žemų dažnių orlaidės

Saugios, patogios, lanksčios
• Sukurtos klausytis muzikos sportuojant
• IPX2 atsparios prakaitui
• 1,2 m laido ilgis

Paprasta naudoti judant
• Integruotas nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu
• Lengva valdyti muziką ir skambučius



 ausinės, kurios neiškrenta
Dėl lanksčių, prie ausies kontūrų prisitaikančių 
kabliukų galėsite nesunkiai pasitaisyti šias lengvas 
ausines. Galite laisvai judėti, nesijaudindami, kad 
lemiamu metu jūsų ausinės nukris.

Skaidrus garsas, įkvepiantys žemi 
dažniai
Puikiai suderinti 15 mm neodimio garsiakalbiai 
skleidžia aiškų garsą, o žemų dažnių orlaidės 
sustiprina žemuosius dažnius. Ausinės patogiai 
įsistato ausyje, nedirgina ausies kanalo.

Lengva valdyti muziką ir skambučius
Mėgaukitės kiekviena mėgstamiausių grojaraščių 
minute, nesvarbu, ar bėgiojate šaligatviais, ar 
vaikščiojate parko takeliais. Integruotas nuotolinio 
valdymo pultas leidžia valdyti grojaraštį, pažadinti 
telefono balso padėjėją ir priimti skambučius 
neprarandant ritmo.

Sukurtos klausytis muzikos sportuojant
Šios prakaitui atsparios IPX2 klasės sportinės ausinės 
sukurtos atlaikyti dar daugiau. 1,2 m laidas be vargo 
pasiekia telefoną ir netrukdo.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 15 mm
• Jautrumas: 96 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Jungties danga: chromas

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Atsparumas vandeniui: IPX2
• Valdiklių tipas: Mygtukas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Ausinių užkabinimas, Atviro 

tipo

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,1785 kg
• GTIN: 2 48 95229 11044 5
• Inner carton (L x W x H): 10,6 x 8,6 x 16,7 cm
• Grynasis svoris: 0,05751 kg

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,12099 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,61 kg
• GTIN: 1 48 95229 11044 8
• Outer carton (L x W x H): 35,6 x 21,4 x 17,8 cm
• Grynasis svoris: 0,46008 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,14992 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 4 x 5,4 x 1,8 cm
• Svoris: 0,01917 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 11044 1
• Bendras svoris: 0,04583 kg
• Grynasis svoris: 0,01917 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,02666 kg
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

UPC
• UPC: 8 40063 20121 7
•

Specifikacijos
Į ausis dedamos sportinės ausinės su mikrofonu
15 mm garsiak. skleidžia aiškų garsą tvirtai laikosi dėl užkabin. konstruk., 1,2 m laido ilgis, IPX2 atsparios pra-
kaitui

http://www.philips.com

