Philips
Kablolu kulak içi kulaklık

Çarpıcı bas için 8,6 mm sürücüler
Altın kaplama konektör
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
Kablo üzerinden kolay kontrol

TAE1105BK

Sizin müziğiniz, sizin renginiz
Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı
tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı
kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli.
Güçlü ritimler. Çarpıcı bas.
• Güçlü 8,6 mm neodimiyum sürücüler. Altın kaplama konektörler
• Güçlü bas. Net ses
Renkli tasarım. Mükemmel uyum.
• Seslerin keyfini çıkarırken konfordan ödün vermeyin
• Ergonomik akustik tüp. 3 farklı boyutta silikon kulaklık ucu
• Daha az karıșıklık için düz kablo
Basit kontroller
• Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında geçiș yapın
• Telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleștirin

TAE1105BK/00

Kablolu kulak içi kulaklık

Çarpıcı bas için 8,6 mm sürücüler Altın kaplama konektör, Güvenli, rahat, kulak içi kullanım, Kablo üzerinden
kolay kontrol

Teknik Özellikler
Ses
•
•
•
•
•
•

Empedans: 16 Ohm
Hoparlör çapı: 8,6 mm
Hassasiyet: 102 dB (1k Hz)
Frekans aralığı: 20 - 20 000 Hz
Maksimum güç giriși: <10 mW
Sürücü tipi: Dinamik

• Net ağırlık: 0,045 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,074 kg

Dıș Karton

Bağlantı

• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama
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Brüt ağırlık: 1,097 kg
GTIN: 1 48 95229 11036 3
Dıș karton (L x G x Y): 35,2 x 18,5 x 13,9 cm
Net ağırlık: 0,36 kg
Ambalaj sayısı: 24
Dara ağırlığı: 0,737 kg

Tasarım

Ürün boyutları

• Renk: Siyah
• Kullanım șıklığı: Kulak içi

• Ürün boyutları (G x Y x D): 2,3 x 2,25 x 1,2 cm
• Ağırlık: 0,013 kg

Sesli asistan

Ambalaj boyutları

• Sesli asistan desteği
• Sesli asistan etkinleștirme: Manuel
• Sesli asistan uyumlu

Aksesuarlar

• Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)

İç Karton

• Brüt ağırlık: 0,119 kg
• GTIN: 2 48 95229 11036 0
• İç karton (L x G x Y): 17,9 x 8,5 x 6,3 cm
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Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5 x 17,3 x 2,5 cm
EAN: 48 95229 11036 6
Brüt ağırlık: 0,03 kg
Net ağırlık: 0,015 kg
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Dara ağırlığı: 0,015 kg
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleșimi tipi: Asılabilir

UPC

• UPC: 8 40063 20117 0
•
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Özellikler
Güçlü bas. Net ses

Hareket halindeyken en sevdiğiniz șarkıları
dinleyemeyecekseniz hayatın ne anlamı var? Bu
kulaklık, altın kaplama konektöre sahiptir ve güçlü 8,6
mm neodimiyum sürücüleri sayesinde çarpıcı bas
sunar.

Seslerin keyfini çıkarın

Ergonomik akustik tüp tasarımı ve üç farklı boyutta
sunulan değiștirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde
kulağınıza en rahat oturan ucu bulabilirsiniz.
Sevdiğiniz șarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.

Kablo üzerinde uzaktan kumanda.

Aramayı cevaplayın, akıllı telefonunuza dokunmadan
oynatma listelerinizi durdurun. Basın bașlayacağı
anlarda en sevdiği ritimleri kaçırmak istemeyenler
için ideal.

asistan

Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde sesli
asistanınıza dilediğinizi sorabilirsiniz. Hareket
halindeyken aramalar yapın, mesajlar gönderin ve
yanıtlar alın.

