Philips
Tai nghe nhét tai có micrô

TAE4105WT

Tiếp đến là âm bass
Tận hưởng âm bass mạnh mẽ trong từng giai điệu. Tai nghe nhét tai mang lại cảm giác vừa vặn
thoải mái cùng với điều khiển trên dây tai nghe giúp dễ dàng tạm dừng phát nhạc. Đây quả thực
là bộ đôi hoàn hảo cho những lần bạn phải trả lời điện thoại khi đang lắng nghe bản nhạc yêu thích!
Âm thanh dày dặn. Âm bass mạnh mẽ.
• Bộ kích âm thanh neodim 10 mm công suất cao
• Âm bass mạnh mẽ. Âm thanh rõ ràng
Nhỏ. Gọn. Tiện lợi.
• Thoải mái “nhún nhảy” trong thế giới âm nhạc
• Ống dẫn âm hình ovan vừa vặn thoải mái trong ống tai
• Miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau.
Từ danh sách nhạc giúp tập trung đến cuộc gọi quan trọng
• Điều khiển nội tuyến từ xa. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi
• Cáp 1,2 m với đầu nối 3,5 mm

TAE4105WT/00

Tai nghe nhét tai có micrô

Các thông số
Thiết kế

Những nét chính

• Màu sắc: Trắng

• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Trọng lượng bì: 0,1533 kg

Âm thanh

Hộp carton ngoài

•
•
•
•
•
•
•
•

• Tổng trọng lượng: 1,85152 kg
• GTIN: 1 48 95229 10966 4
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
38 x 18,1 x 24,8 cm
• Trọng lượng: 0,32112 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
• Trọng lượng bì: 1,5304 kg

Hệ thống âm thanh: Kín
Màng chắn: PET
Dạng nam châm: Neodim
Cuộn dây động lực: CCAW
Đường kính loa: 10 mm
Trở kháng: 32 ôm
Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
Độ nhạy: 104 dB

Kích thước hộp đóng gói
Tính kết nối
•
•
•
•

Kết nối cáp: đối xứng
Chiều dài cáp: 1,2 m
Bộ kết nối: 3,5 mm
Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: mạ nickel

Hộp các tông trong
• Tổng trọng lượng: 0,19344 kg
• GTIN: 2 48 95229 10966 1
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
18 x 8,2 x 10,5 cm
• Trọng lượng: 0,04014 kg

• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10966 7
• Tổng trọng lượng: 0,05388 kg
• Trọng lượng: 0,01338 kg
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Trọng lượng bì: 0,0405 kg
• Dạng đặt giá để: Cả hai

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 3 x 8 x 2,8 cm
• Khối lượng: 0,01208 kg
•
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Âm bass mạnh mẽ. Âm thanh rõ ràng
Cuộc sống năng động của bạn sẽ ra sao nếu thiếu đi
những bản nhạc yêu thích? Với bộ kích âm thanh
neodim 10 mm công suất cao, chiếc tai nghe này sẽ
mang đến cho bạn những âm bass dày dặn mạnh mẽ
cùng thiết kế tai nghe vừa vặn, cho phép nghe nhạc
thoải mái trong nhiều giờ.

Hãy “nhún nhảy” trong thế giới âm nhạc
Ống dẫn âm hình ovan và miếng đệm mút tai nghe
bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau,
mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai.
Thưởng thức trọn vẹn giai điệu yêu thích của bạn.

Điều khiển nội tuyến từ xa.
Nói chuyện qua điện thoại. Tạm dừng danh sách
nhạc. Tất cả đều được thực hiện mà không cần phải
chạm vào điện thoại thông minh. Đầu nối đổi góc
giúp tai nghe luôn được cắm chặt vào thiết bị thông
minh - thuận tiện khi bạn cất điện thoại vào trong túi.

