Philips
Căști intraauriculare sport
cu microfon

Difuzoare de 15 mm/tip închis
Suport pentru ureche

TAA1105BK

Din parc şi până pe stradă
Intră în ritm cu căştile rezistente la transpiraţie care îţi oferă sunet clar şi bas energizant pe
care te poţi mişca. Designul flexibil cu suport pentru ureche menţine elementele auriculare în
poziţie, iar cablul de 1,2 m are lungimea perfectă pentru telefonul din buzunar.
Din parc și până pe stradă
• Căști care rămân în ureche, indiferent de cum te miști
• Design flexibil, curbat al suportului pentru ureche pentru fixare sigură
• Sunet clar, bas energic
• Difuzoare de 15 mm din neodim și orificii pentru bas
Sigure, comode și flexibile
• Create pentru listele tale cu melodii pentru antrenament
• Grad de rezistenţă la transpiraţie IPX2
• Lungime a cablului de 1,2 m
Ușor de transportat
• Telecomandă pe fir cu microfon
• Control ușor pentru muzică și apeluri

TAA1105BK/00

Căști intraauriculare sport cu microfon

Difuzoare de 15 mm/tip închis Suport pentru ureche

Specificaţii
Conectivitate
•
•
•
•
•

Conexiune prin cablu: paralel dublu
Lungime cablu: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Finisaj conector: cromat
Microfon: Microfon încorporat

Design
Sunet

Sistem acustic: deschis
Tip magnet: Neodim
Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
Sensibilitate: 96 dB
Diametru difuzor: 15 mm
Impedanţă: 16 ohm

Cutie interioară

•
•
•
•
•
•

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 1,61 kg
GTIN: 1 48 95229 11044 8
Cutie exterioară (L x L x Î): 35,6 x 21,4 x 17,8 cm
Greutate netă: 0,46008 kg
Număr de ambalaje: 24
Greutate proprie: 1,14992 kg

Dimensiunile ambalajului

• Culoare: Negru
•
•
•
•
•
•

Repere

Greutate brută: 0,1785 kg
GTIN: 2 48 95229 11044 5
Cutie interioară (L x L x Î): 10,6 x 8,6 x 16,7 cm
Greutate netă: 0,05751 kg
Număr de ambalaje: 3
Greutate proprie: 0,12099 kg

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 11044 1
• Greutate brută: 0,04583 kg
• Greutate netă: 0,01917 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,02666 kg

Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4 x 5,4 x 1,8 cm
• Greutate: 0,01917 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20121 7
•
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căști care rămân în ureche

Suporturile flexibile, curbate pentru ureche îţi
permit să ajustezi aceste căști ușoare pentru o fixare
confortabilă și absolut sigură. Ai libertatea de a te
mișca fără a-ţi face griji că vor cădea căștile în acel
moment important.

Sunet clar, bas energic

Difuzoarele de 15 mm din neodim sunt perfect
reglate și oferă sunet clar, iar orificiile pentru bas
accentuează performanţa basului. Elementele
intraauriculare stau confortabil în ureche, fără să
afecteze canalul auricular.

Control ușor pentru muzică și apeluri

Bucură-te de fiecare minut al listelor de melodii
preferate, fie că faci jogging pe trotuar sau pe cărările
din parc. Telecomanda pe fir îţi permite să-ţi
controlezi lista de redare, să activezi asistentul vocal
al telefonului și să preiei apeluri fără a pierde ritmul.

Create pentru lista ta cu melodii pentru
antrenament
Antrenează-te intens: aceste căști sport cu clasa
IPX2, rezistente la transpiraţie, pot face faţă. Cablul
de 1,2 m este suficient de lung pentru telefonul tău,
fără să-ţi stea în cale.

