
 

 

Philips
Кабелни слушалки за 
поставяне в ухото
8,6 мм мембрани за отчетливи 

баси

Позлатен конектор
Сигурно и удобно прилягане в 
ухото
Вградено дистанционно за 
лесен контрол

TAE1105BL
Вашата музика, вашият цвят

Тези кабелни слушалки за поставяне в ушите ви позволяват да се наслаждавате на любимата си 

музика, докато показвате стила си. Получавате ударни баси, смел външен вид и удобно прилягане 

в ухото. Имате нужда да използвате гласовия асистент на телефона си? Просто натиснете 

вграденото дистанционно управление.

Силни ритми. Мощен бас.
• Мощни 8,6 мм неодимови мембрани. Позлатен съединител
• Динамичен бас. Чист звук

Цветен дизайн. Идеално прилягане.
• Наслаждавайте се на музиката си в истински комфорт
• Ергономичен акустичен улей. Гумени капаци за микрокапсули в 3 размера
• Плосък кабел за по-малко заплитания

Лесно управление
• Вградено дистанционно управление. Превключване между списък за изпълнение и 
обаждания

• Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви



 Динамичен бас. Чист звук
Какво е животът в движение без любимите ви 
песни? Тези слушалки предоставят динамични 
баси от мощни 8,6 мм неодимови мембрани и са 
оборудвани с позлатен съединител.

Наслаждавайте се на музиката си
Ергономичен акустичен улей и три размера 
заменяеми гумени капаци за микрокапсули 
позволяват удобно прилягане в ушите. Насладете 
се на всяка една секунда от песните, които 
обичате.

Вградено дистанционно управление.
Отговорете на обаждане и поставете списъка за 
изпълнение, без да докосвате смартфона си. Това 
е чудесно, ако басите тепърва ще стартират и не 
искате да пропуснете най-добрата част от 
песента.

асистент
вградено дистанционно управление и сте готови 
да попитате нещо гласовия асистент. 
Провеждайте разговори, изпращайте съобщения 
и получавайте отговори, когато сте в движение.
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Звук
• Импеданс: 16 ома
• Диаметър на високоговорителя: 8,6 мм
• Чувствителност: 102 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм
• Покритие на съединителя: със златно покритие

Дизайн
• Цвят: Синьо
• Начин на носене: За поставяне в ушите
• Материал на наушниците: Силикон
• Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
• Тип прилягане на слушалки за поставяне в 
ухото: Силиконов накрайник за ухо

Гласов асистент
• Поддръжка на гласовия асистент
• Активиране на гласовия асистент: Ръчен
• Съвместими с гласов асистент

Аксесоари
• Накрайници: 3 размера (S/M/L)

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,119 кг
• GTIN: 2 48 95229 11041 4

• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 8,5 x 6,3 см
• Нето тегло: 0,045 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,074 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,097 кг
• GTIN: 1 48 95229 11041 7
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,2 x 18,5 x 13,9 см
• Нето тегло: 0,36 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,737 кг

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

2,3 x 2,25 x 1,2 см
• Тегло: 0,013 кг

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

5 x 17,3 x 2,5 см
• EAN: 48 95229 11041 0
• Бруто тегло: 0,03 кг
• Нето тегло: 0,015 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,015 кг
• Тип опаковка: Кутия
• Начин на поставяне: Окачен

UPC
• UPC: 8 40063 20120 0
•

Спецификации
Кабелни слушалки за поставяне в ухото
8,6 мм мембрани за отчетливи баси Позлатен конектор, Сигурно и удобно прилягане в ухото, Вграде-
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