
 

 

Philips NULL
Sluchátka do uší 
s mikrofonem

10mm reproduktory / uzavřená

Do uší
Černá

TAE4105BK
Basy duní

Vychutnejte si působivé basy ve všech svých skladbách. Tato sluchátka do uší pohodlně sedí 
a díky dálkovému ovládání na kabelu lze snadno pozastavit seznam skladeb. To se hodí, když 
zazvoní telefon právě ve chvíli, kdy se ve vaší oblíbené skladbě schyluje k nejlepšímu!

Pořádný rytmus. Výrazné basy.
• Výkonné 10mm neodymové reproduktory
• Bohaté basy. Čistý zvuk

Malá. Příjemná. Pohodlná.
• Nechejte se rozvibrovat hudbou v opravdovém pohodlí
• Oválný zvukovod se pohodlně usadí ve vašem ušním kanálku
• 3 vyměnitelné pogumované kryty na koncích sluchátek.

Od seznamu skladeb k práci po důležité hovory
• Integrované ovládání. Snadné ovládání hudby a hovorů
• 1,2m kabel s 3,5mm konektorem



 Bohaté basy. Čistý zvuk
Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených 
skladeb? Tato sluchátka přinášejí silné, výrazné basy 
z výkonných, 10mm neodymových reproduktorů 
a pohodlný poslech ze sluchátek, co dokonale 
padnou.

Nechejte se rozvibrovat hudbou
Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných 
pogumovaných krytů na koncích sluchátek umožňují, 
že sluchátka pohodlně padnou. Vychutnejte si 
každou sekundu melodií, které milujete.

Integrované ovládání.
Přijměte hovor. Pozastavte přehrávání hudby. To 
vše, aniž byste se museli dotknout smartphonu. 
Pravoúhlý konektor vám pomůže udržet sluchátka 
zapojená do chytrého zařízení, i když máte telefon 
právě v kapse.
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Design
• Barva: Černá

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3 x 8 x 2,8 cm
• Hmotnost: 0,01208 kg

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,054 kg
• Čistá hmotnost: 0,01338 kg
• Hmotnost obalu: 0,04062 kg
• EAN: 48 95229 10934 6
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: PET
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Impedance: 32 ohm
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Citlivost: 104 dB

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Hrubá hmotnost: 1,823 kg
• Čistá hmotnost: 0,32112 kg
• Hmotnost obalu: 1,50188 kg
• GTIN: 1 48 95229 10934 3

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: symetrický
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: niklováno

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,193 kg
• Čistá hmotnost: 0,04014 kg
• Hmotnost obalu: 0,15286 kg
• GTIN: 2 48 95229 10934 0

UPC
• UPC: 8 40063 20086 9
•

Specifikace
Sluchátka do uší s mikrofonem
10mm reproduktory / uzavřená Do uší, Černá
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