
 

 

Philips
Sportowe słuchawki 
douszne z mikrofonem

15 mm przetworniki dla czystego 

dźwięku

zakładka na uszy dla pewnego 
dopas.
Przewód o długości 1,2 m
Klasa wodoodporności IPX2

TAA1105WT
Z parku na ulicę

Poruszaj się w rytmie muzyki dzięki słuchawkom odpornym na pot, które doskonale dopasowują się do 

Twoich ruchów, zapewniając czysty dźwięk i energetyzujące basy. Elastyczna zakładka na uszy utrzymuje 

słuchawki w uszach, a przewód o długości 1,2 m pozwala na noszenie telefonu w kieszeni.

Z parku na ulicę
• Słuchawki douszne, które nie wypadają z uszu – niezależnie od Twojej aktywności
• Elastyczna, wyprofilowana zakładka na uszy zapewnia pewne dopasowanie
• Czysty dźwięk, energetyzujące basy
• 15-milimetrowe neodymowe przetworniki i otwory wentylacyjne podbijające basy

Bezpieczne, wygodne, elastyczne
• Stworzone z myślą o słuchaniu muzyki podczas treningu
• Klasa wodoodporności IPX2
• Przewód o długości 1,2 m

Nieograniczony zakres ruchów
• Wbudowane sterowanie i mikrofon
• Łatwe sterowanie muzyką i połączeniami



 Słuchawki douszne, które nie wypadają z 
uszu
Elastyczne, wyprofilowane zakładki na uszy 
umożliwiają regulację tych lekkich słuchawek, 
zapewniając wygodne dopasowanie i pełne 
bezpieczeństwo. Możesz się swobodnie poruszać, 
nie martwiąc się o to, że słuchawki wypadną w 
kluczowym momencie.

Czysty dźwięk, energetyzujące basy
Doskonale dostrojone 15-milimetrowe neodymowe 
przetworniki zapewniają czysty dźwięk, a specjalne 
otwory wentylacyjne podbijają basy. Słuchawki 
douszne trzymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w 
kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.

Łatwe sterowanie muzyką i 
połączeniami
Ciesz się każdą minutą swoich ulubionych list 
odtwarzania, niezależnie od tego, czy biegasz po 
chodnikach czy po parkach. Wbudowana funkcja 
zdalnego sterowania umożliwia sterowanie listami, 
budzenie asystenta głosowego w telefonie i 
odbieranie połączeń bez wychodzenia z rytmu.

Stworzone z myślą o słuchaniu muzyki 
podczas treningu
Trenuj jeszcze intensywniej – te sportowe słuchawki 
nauszne z klasą wodoodporności IPX2 to 
wytrzymają. Przewód o długości 1,2 m zapewnia 
łatwy dostęp do telefonu i nie zawadza.
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Dźwięk
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 15 mm
• Czułość: 96 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Wykończenie złącza: chromowane

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Odporność na wodę: IPX2
• Typ elementów sterujących: Przycisk

Wykończenie
• Kolor: Biały
• Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
• Typ dopasowania do ucha: Zaczep na ucho, 

Dopasowanie otwarte

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,6 x 8,6 x 16,7 cm
• Waga brutto: 0,1785 kg
• Waga netto: 0,05751 kg

• Waga opakowania: 0,12099 kg
• GTIN: 2 48 95229 11045 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,6 x 21,4 x 17,8 cm
• Waga brutto: 1,61 kg
• Waga netto: 0,46008 kg
• Waga opakowania: 1,14992 kg
• GTIN: 1 48 95229 11045 5

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4 x 5,4 x 1,8 cm
• Waga: 0,01917 kg

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,04583 kg
• Waga netto: 0,01917 kg
• Waga opakowania: 0,02666 kg
• EAN: 48 95229 11045 8
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

UPC
• UPC: 8 40063 20122 4
•

Dane techniczne
Sportowe słuchawki douszne z mikrofonem
15 mm przetworniki dla czystego dźwięku zakładka na uszy dla pewnego dopas., Przewód o długości 1,2 m, 
Klasa wodoodporności IPX2
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