
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

10 mm högtalarelement/sluten 

baksida

In-ear
Vit

TAE4105WT
Här kommer basen

Njut av kraftfull bas i alla dina låtar. De här in-ear-hörlurarna har en bekväm passform och 
den inbyggda fjärrkontrollen gör det enkelt att pausa spellistor. Perfekt om du får ett 
samtal precis när basen är på väg att öka i din favoritlåt!

Starka toner. Kraftfull bas.
• Kraftfulla 10 mm-neodymiumelement
• Kraftfull bas. Klart ljud

Små. Åtsittande. Bekväma.
• Rocka musiken på ett bekvämt sätt
• Ovalt akustiskt rör som sitter bekvämt i hörselgången
• Tre utbytbara gummiproppar.

Från spellista med fokus till viktiga samtal
• Inbyggd fjärrkontroll. Styr enkelt musik och samtal
• 1,2 m kabel med 3,5 mm-kontakt



 Kraftfull bas. Klart ljud
Vad är livet på språng utan dina favoritlåtar? De här 
hörlurarna ger stor, kraftfull bas från kraftfulla 10 
mm-neodymiumelement och bekväm lyssning med 
öronproppar som sitter precis som de ska.

Rocka musiken
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara 
gummiproppar ger en bekväm passform i örat. Njut 
av varje sekund av musiken du älskar.

Inbyggd fjärrkontroll.
Ta emot ett samtal. Pausa spellistan. Allt utan att 
röra vid din smarttelefon. Den vinklade kontakten 
hjälper till att hålla hörlurarna anslutna till din smarta 
enhet – praktiskt om telefonen ligger i fickan.
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Design
• Färg: Vit

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Högtalardiameter: 10 mm
• Impedans: 32 ohm
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Känslighet: 104 dB

Anslutningar
• Kabelanslutning: symmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,193 kg
• GTIN: 2 48 95229 10966 1
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,04014 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,15286 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,823 kg
• GTIN: 1 48 95229 10966 4
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovikt: 0,32112 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,50188 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10966 7
• Bruttovikt: 0,054 kg
• Nettovikt: 0,01338 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,04062 kg
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningstyp: Kartong

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Vikt: 0,01208 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20087 6
•
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