„Philips“ 3000 Series
Kompiuterio žaidimų
ausinės
40 mm garsiakalbiai / uždara
nugarėlė
Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompakt. sulankstomos keliais
būdais

TAGH301BL

Itin lengvos, itin žavinčios
Lengvas dizainas, reguliuojama galvos juosta su vidine pagalvėle, vėsinimo pojūtį suteikiantis PU
ausinių įdėklas, 40 mm tikslūs akustiniai garsiakalbiai, daugiafunkcis nuotolinio valdymo pultas,
aiškumu pasižymintis mikrofonas – geresnis ir labiau naudotoją prikaustantis žaidimas.
Minimalus svoris. Maksimalus komfortas.
• Reguliuojamas lankelis užtikrina ilgalaikį komfortą
• Patogios pagalvėlės, kad galėtumėte ilgai dėvėti
• Su ausų gaubteliais iš vėsinimo pojūtį suteikiančios medžiagos pajusite didžiausią komfortą
• Ant ausų uždedama lengva konstrukcija užtikrina komfortą ilgai dėvint
Leiskite ir klausykitės jaudinančio garso
• 40 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai perteikia neiškraipytą garsą
• Puiki garso izoliacija dėl uždaro dizaino
• Sodrus, dinamiškas ir aiškus garsas

TAGH301BL/00

Kompiuterio žaidimų ausinės

40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Ausis uždengiančios, Minkštos ausų pagalvėlės, Kompakt. sulankstomos
keliais būdais

Ypatybės
40 mm garsiakalbis

Patogios pagalvėlės

Specifikacijos
Garsas
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustinė sistema: Uždara
Magnetinio tipo: „Neodymium“
Pilnutinė varža: 32 omai
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Didžiausia įvesties galia: 20 mW
Jautrumas: 102 dB
Tipas: dinaminis
Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,8 m
40 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai perteikia
garsą be girdimų iškraipymų.

Reguliuojamas lankelis

Patogios pagalvėlės, kad galėtumėte ilgai dėvėti

Vėsinimo pojūtį suteikiančių ausų
gaubtelių konstrukcija

Ausų gaubteliais iš vėsinimo pojūtį suteikiančios
medžiagos, kuriuos galima pakreipti ir pajusti
didžiausią komfortą.

Ant ausų uždedama lengva konstrukcija

Patogumas

• Garsumo reguliatorius
• Nutildymo jungiklis

Priedai

• Įtraukta: Greitos pradžios vadovas, 3,5 mm jungtis

Konstrukcija

• Spalva: Juoda
• Dėvėjimo stilius: Ausinės

Gaminio matmenys
• Svoris: 0,211 kg

Pakavimo matmenys
•
•
•
•

Unikali ausinių lankelio konstrukcija leis jas užsidėti
patogiai ir taip, kaip jums labiausiai patinka.
Reguliuodami aukštį galite patogiai dėvėti ausines kur
kas ilgesnį laiką.

Uždaros nugarėlės akustinė konstrukcija

Ant ausų uždedama lengva konstrukcija,
reguliuojamas lankelis ir minkštos pagalvėlės puikiai
priglunda ir užtikrina komfortą ilgai dėvint.

•
•
•
•

Dinamiškas ir aiškus garsas

Išorinė kartoninė dėžutė
•
•
•
•
•
•

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Outer carton (L x W x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
Bendras svoris: 13,8 kg
Grynasis svoris: 5,328 kg
Pakuotės svoris: 8,472 kg
GTIN: 1 48 95229 11927 4

Vidinė dėžutė

Akustiškai uždaros nugarėlės konstrukcija specialiai
sukurta tam, kad nebūtų be reikalo prarandamas
garsas ir būtų išsaugomas detalus garsas.
40 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia dinamišką,
stiprių žemų dažnių ir aiškų garsą. Uždaras dizainas
užtikrina puikią garso izoliaciją, kad galėtumėte
mėgautis kiekviena detale ir pasinerti į žaidimą.
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Pakuotės tipas: Dėžė
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Pakuotės matmenys (W x H x D):
19,5 x 24 x 7,5 cm
Bendras svoris: 0,415 kg
Grynasis svoris: 0,222 kg
Pakuotės svoris: 0,193 kg
EAN: 48 95229 11927 7
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Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
Bendras svoris: 1,5 kg
Grynasis svoris: 0,666 kg
Pakuotės svoris: 0,834 kg
GTIN: 2 48 95229 11927 1

