Philips 3000 Series
Datorspēļu austiņas
40 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas vairākos
veidos

TAGH301BL

Īpaši vieglas, īpaši patīkamas
Viegla konstrukcija, regulējama galvas stīpa ar iekšējo polsterējumu, poliuretāna ausu uzlikas,
kas rada dzesējošu sajūtu, 40 mm precīzi izvietotie skaļruņi, daudzfunkcionālā tālvadība un
skaidri uztverošais mikrofons lietotājam sniedz labāku un aizraujošāku spēlēšanas pieredzi.
Minimāls svars. Maksimāls komforts.
• Regulējama galvas stīpa ilgam valkāšanas komfortam
• Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai
• Ausu uzlikas, kas izgatavotas no atsvaidzinošu sajūtu radoša materiāla, nodrošina maksimālu
komforta līmeni
• Viegla galvas stīpas konstrukcija ilgstošam valkāšanas komfortam
Spēlējiet ar aizraujošu skaņu
• 40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem
• Lieliska skaņas izolācija ar noslēgto konstrukciju
• Bagātīga, dinamiska un skaidra skaņa

TAGH301BL/00

Datorspēļu austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas vairākos
veidos

Izceltie produkti
40 mm skaļrunis

Ērts polsterējums

Specifikācijas
Skaņa
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskā sistēma: Slēgta
Magnēta veids: Neodīms
Pilnā pretestība: 32 omi
Skaļruņa diametrs: 40 mm
Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
Jutība: 102 dB
Tips: Dinamisks
Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz

Savienojamība

• Vada garums: 1,8 m
40 mm neodīma skaļrunis nodrošina skaņu bez
kropļojumiem.

Regulējama galvas stīpa

Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai

Atsvaidzinošu sajūtu radoša ausu uzliku
konstrukcija

Lietošanas komforts

• Skaļuma vadība
• Skaļuma izslēgšanas slēdzis

Ausu uzliku, kas izgatavotas no atsvaidzinošu sajūtu
radoša materiāla, leņķi ir iespējams regulēt
maksimālam ērtumam.

Piederumi

Viegla galvas stīpas konstrukcija

Dizains

• Iekļauts: Īsa lietošanas pamācība, 3,5 mm
savienojums
• Krāsa: Melna
• Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu

Produkta izmēri
• Svars: 0,211 kg

Iesaiņojuma izmēri

Unikāla galvas stīpas konstrukcija nodrošina
personalizētu un ērtu valkāšanu. Ar augstuma
regulēšanu tā nodrošina ilgāku valkāšanas komfortu.

Akustiski noslēgta konstrukcija

•
•
•
•
Viegla galvas stīpas konstrukcija, regulējama stīpa un
mīksti polsterējumi nodrošina ērtu pielāgošanu un
ilgstošu komfortu.

Dinamiska un skaidra skaņa

•
•
•
•

Iesaiņojuma veids: Kārba
Iekļauto produktu skaits: 1
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
19,5 x 24 x 7,5 cm
Bruto svars: 0,415 kg
Neto svars: 0,222 kg
Taras svars: 0,193 kg
EAN: 48 95229 11927 7

Ārējā kartona kaste
•
•
•
•
•
•

Akustiski noslēgtā aizmugures konstrukcija ir īpaši
izstrādāta, lai likvidētu jebkādu lieku skaņu noplūdi un
saglabātu skaņas nianses.

Iekšējā kartona kaste
40 mm neodīma skaļruņi nodrošina dinamiskus un
piesātinātus basus, kā arī skaidru skaņu. Noslēgtā
aizmugures konstrukcija nodrošina lielisku skaņas
izolāciju, lai jūs varētu izbaudīt ikvienu niansi un
iegrimt spēlē.
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Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
Outer carton (L x W x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
Bruto svars: 13,8 kg
Neto svars: 5,328 kg
Taras svars: 8,472 kg
GTIN: 1 48 95229 11927 4
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Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
Bruto svars: 1,5 kg
Neto svars: 0,666 kg
Taras svars: 0,834 kg
GTIN: 2 48 95229 11927 1

