
 

 

„Philips“
Į ausis dedamos ausinės su 
mikrofonu

10 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Juoda

TAE4105BK
Štai ir bosiniai garsai

Mėgaukitės trankiais bosiniais garsais visose melodijose. Šios į ausis dedamos ausinės yra labai 
patogios, o naudojant įmontuotą nuotolinio valdymo pultą lengva sustabdyti grojaraščius. Puiki 
funkcija, jei jums skambina kaip tik tada, kai bosiniai garsai pasigirsta mėgstamame garso takelyje!

Trankus ritmas. Aiškūs bosiniai garsai.
• Galingi 10 mm neodimio garsiakalbiai
• Trankūs žemieji dažniai. Aiškus garsas

Mažos. Jaukios. Patogios.
• Tikrai patogiai mėgaukitės muzika
• Ovalus akustinis vamzdelis patogiai telpa ausies kanale
• 3 keičiami guminiai ausinių antgaliai.

Nuo susitelkimo į grojaraštį iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Lengvai valdykite muziką ir skambučius
• 1,2 m laidas ir 3,5 mm jungtis



 Trankūs žemieji dažniai. Aiškus garsas
Koks gyvenimas kelyje be mėgstamų kūrinių? Šios 
ausinės su galingais 10 mm neodimio garsiakalbiais 
skleidžia stiprius, sodrius žemuosius garsus. Patogu 
klausytis naudojant tobulai tinkančias ausines.

Mėgaukitės muzika
Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir trijų dydžių 
keičiamų guminių ausinių gaubtelių jos patogiai telpa 
ausyse. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų 
sekunde.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas.
Atsiliepkite į skambutį. Sustabdykite grojaraštį. Viską 
atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Su kampine 
jungtimi lengviau prijungsite ausines prie išmaniojo 
prietaiso – patogu, jei telefonas yra kišenėje.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Svoris: 0,01208 kg

Pakavimo matmenys
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Bendras svoris: 0,054 kg
• Grynasis svoris: 0,01338 kg
• Pakuotės svoris: 0,04062 kg
• EAN: 48 95229 10934 6
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Diafragma: PET
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Jautrumas: 104 dB

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Bendras svoris: 1,823 kg
• Grynasis svoris: 0,32112 kg
• Pakuotės svoris: 1,50188 kg
• GTIN: 1 48 95229 10934 3

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: simetrinė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: nikelis

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Bendras svoris: 0,193 kg
• Grynasis svoris: 0,04014 kg
• Pakuotės svoris: 0,15286 kg
• GTIN: 2 48 95229 10934 0

UPC
• UPC: 8 40063 20086 9
•

Specifikacijos
Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu
10 mm garsiakalbiai / uždaros Įdedamos į ausis, Juoda

http://www.philips.com

