
 

 

„Philips“
Į ausį įdedamos laidinės 
ausinės

8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

TAE1105BL
Jūsų muzika, jūsų spalva

Naudodami šias laidines į ausį įstatomas ausines galėsite mėgautis muzika išlaikydami savo 
stilių. Įtaigus žemųjų dažnių garsas, puiki išvaizda ir patogus nešiojimas ausyje. Norite naudoti 
telefono balso asistentą? Tiesiog paspauskite ant laido esantį nuotolinio valdymo mygtuką.

Trankus ritmas. Aiškūs bosiniai garsai.
• Galingi 8,6 mm neodimio garsiakalbiai. Paauksuota jungtis
• Trankūs bosai. Aiškus garsas

Spalvingas dizainas. Tobulas tinkamumas.
• Sudrebinkite garsais jausdami tikrą komfortą
• Ergonominis akustinis vamzdelis. 3 dydžių guminiai ausinių gaubteliai
• Plokščias laidas, kad mažiau susipainiotų

Paprasti valdikliai
• Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Perjunkite iš grojaraščio į skambutį
• Lengvai pažadinkite telefono pagalbinę balso programą



 Trankūs bosai. Aiškus garsas
Koks gyvenimas keliaujant be mėgstamos muzikos? 
Per šias ausines ir galingus 8,6 mm neodimio 
garsiakalbius girdėsite raiškius bosus, be to, jose yra 
paauksuota jungtis.

Sudrebinkite garsais
Ergonominis akustinio vamzdelio dizainas ir trys 
keičiamų guminių ausinių gaubtelių dydžiai skirti tam, 
kad ausinės patogiai tilptų ausyje. Mėgaukitės 
kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas.
Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį – viską 
atliksite nepalietę išmaniojo telefono. Puiku, jei tuoj 
išgirsite įaudrinančius bosus ir nenorite praleisti 
geriausių vietų.

pagalbinė programa
naudodami įmontuotą nuotolinio valdymo pultą ir 
būsite pasiruošę prašyti pagalbinės balso programos 
bet ko. Skambinkite, siųskite žinutes ir gaukite 
atsakymus, kol keliaujate.
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Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 10 mW
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Jautrumas: 102 dB, esant 1 kHz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: chromas
• Laido tipas: varinė

Konstrukcija
• Spalva: Mėlynas

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,127 kg
• GTIN: 2 48 95229 11041 4
• Inner carton (L x W x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Grynasis svoris: 0,039 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,088 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,14 kg
• GTIN: 1 48 95229 11041 7
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Grynasis svoris: 0,312 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,828 kg

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

5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 48 95229 11041 0
• Bendras svoris: 0,027 kg
• Grynasis svoris: 0,013 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,014 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

2,1 x 1,85 x 1,2 cm
• Svoris: 0,012 kg
•
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