
 

 

Philips
Слушалки за поставяне в 
ушите с микрофон

10 мм мембрани/затворен гръб

За поставяне в ушите
Черно

TAE4105BK
Ето го баса

Насладете се на мощен бас за всички ваши мелодии. Тези слушалки за поставяне в ухото могат 

да се похвалят с удобно прилягане в ухото, а вграденото дистанционно управление улеснява 

спирането на пауза на списъците за изпълнение. Идеално, когато пристигне обаждане точно 

преди баса в любимото ви парче!

Силни ритми. Мощен бас.
• Мощни 10 мм неодимови мембрани
• Динамичен бас. Чист звук

Малки. Прилягащи. Удобни.
• Слушайте музиката си в истински комфорт
• Овален акустичен улей приляга комфортно в ушния ви канал
• 3 сменяеми гумени накрайника за микрокапсули.

От списък с песни за фокусиране до важен разговор
• Вградено дистанционно управление. Лесно управлявайте музика и обаждания
• 1,2 м кабел с 3,5 мм конектор



 Динамичен бас. Чист звук
Какво е животът в движение без любимите ви 
песни? Тези слушалки предоставят обемен, 
динамичен бас от мощни 10 мм неодимови 
мембрани и комфортно слушане от 
микрокапсули, които пасват идеално.

Слушайте музиката си
Овален 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.
Приемете обаждане. Поставете своя плейлист на 
пауза. Всичко това, без да докосвате своя 
смартфон. Ъгловият конектор ви помага да 
поддържате слушалките си включени към вашето 
смарт устройство, ако телефонът ви е в джоба.
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Дизайн
• Цвят: Черно

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

3 x 8 x 2,8 см
• Тегло: 0,01208 кг

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 2,5 см
• Бруто тегло: 0,054 кг
• Нето тегло: 0,01338 кг
• Тегло на опаковката: 0,04062 кг
• EAN: 48 95229 10934 6
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Звук
• Акустична система: Затворена
• Диафрагма: PET
• Тип магнит: Неодимов
• Звукова намотка: CCAW
• Диаметър на високоговорителя: 10 мм
• Импеданс: 32 ома

• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Чувствителност: 104 dB

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Външен кашон (л x Ш x В): 38 x 18,1 x 24,8 см
• Бруто тегло: 1,823 кг
• Нето тегло: 0,32112 кг
• Тегло на опаковката: 1,50188 кг
• GTIN: 1 48 95229 10934 3

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: симетричен
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм
• Покритие на съединителя: никелиран

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18 x 8,2 x 10,5 см
• Бруто тегло: 0,193 кг
• Нето тегло: 0,04014 кг
• Тегло на опаковката: 0,15286 кг
• GTIN: 2 48 95229 10934 0

UPC
• UPC: 8 40063 20086 9
•
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