
 

 

Philips 3000 Series
PC-pelikuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Taittuu moneen suuntaan

TAGH301BL
Erittäin kevyt ja miellyttävä

Kevyt muotoilu, säädettävä, sisäpuolelta pehmustettu kuulokesanka, viilentävä PU-
korvapehmuste, 40 mm:n tarkat akustiset elementit, monitoimipainikkeilla varustettu 
kaukosäädin ja selkeä mikrofoni tekevät pelielämyksestä entistä mukaansatempaavamman.

Mahdollisimman kevyt ja mukava.
• Säädettävä kuulokesanka takaa pitkäaikaisen käyttömukavuuden
• Mukavat korvatyynyt pitempiaikaiseenkin käyttöön
• Korvakuppien viilentävä materiaali lisää käyttömukavuutta
• Kevyitä, korvat peittäviä kuulokkeita on mukava käyttää pidempäänkin

Menoa musiikilla
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella
• Suljettu takaosa vaimentaa taustamelun.
• Rikas, dynaaminen ja selkeä ääni



 40 millimetrin kaiutinohjain

40 millimetrin neodyymikaiutinohjain takaa 
säröttömän äänen.

Säädettävä kuulokesanka

Ainutlaatuisen kuulokesankarakenteen ja 
säädettävän korkeuden ansiosta kuulokkeita on 
mukava käyttää pitkäänkin.

Akustinen, suljettu malli

Akustinen suljettu kotelon rakenne on suunniteltu 
estämään äänen tarpeeton karkaaminen ja 
säilyttämään äänen yksityiskohdat.

Mukavat korvatyynyt

Mukavat korvatyynyt pitempiaikaiseenkin käyttöön

Viilentävät korvakupit
Viilentävästä materiaalista valmistetut korvakupit voi 
kallistaa mukavaan asentoon.

Kevyt, korvat peittävä malli

Kevyt, korvat peittävä malli, säädettävä kuulokesanka 
ja pehmeät korvatyynyt takaavat erinomaisen 
istuvuuden ja käyttömukavuuden myös pitkien 
kuunteluhetkien aikana.

Dynaaminen ja selkeä ääni

40 mm:n neodyymikaiutinelementit luovat 
dynaamisen ja jykevän basson ja selkeän äänen. 
Suljettu takaosa eristää ääntä tehokkaasti, joten voit 
nauttia jokaisesta yksityiskohdasta ja syventyä peliin.
TAGH301BL/00

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 32 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Enimmäisteho: 20 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Tyyppi: dynaaminen
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz

Liitännät
• Johdon pituus: 1,8 m

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Mykistyspainike

Lisätarvikkeet
• Mukana: Pikaopas, 3,5 mm:n liitäntä

Muotoilu
• Väri: Musta
• Tyyli: Hihna

Tuotteen mitat
• Paino: 0,211 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 24 x 7,5 cm
• Kokonaispaino: 0,415 kg
• Nettopaino: 0,222 kg
• Bruttopaino: 0,193 kg
• EAN: 48 95229 11927 7

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 53 x 44,5 x 54,2 cm
• Kokonaispaino: 13,8 kg
• Nettopaino: 5,328 kg
• Bruttopaino: 8,472 kg
• GTIN: 1 48 95229 11927 4

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Kokonaispaino: 1,5 kg
• Nettopaino: 0,666 kg
• Bruttopaino: 0,834 kg
• GTIN: 2 48 95229 11927 1
•
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