
 

 

Philips 4000 Series
Datorspēļu austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta 

konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas vairākos 
veidos

TAGH401BL
Uzlabota aizraujoša spēlēšanas 

pieredze
Dirac telpiskās skaņas risinājums, īpaši vieglā konstrukcija, regulējamā galvas stīpa, poliuretāna 
ausu uzlikas ar dzesējošu sajūtu un ausu spilventiņi ar noturīgu formu, kā arī 40 mm precīzi 
izvietotie skaļruņi nodrošina lietotājam labāku, aizraujošu 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

Saistoša un aizraujoša spēlēšanas pieredze
• Spēles skaļuma vadība un mikrofona skaņas izslēgšanas slēdzis
• Lieliska skaņas izolācija ar noslēgto konstrukciju
• Intuitīva savienojamība ar USB spraudni
• Diraks telpiskās skaņas risinājums uzlabo visaptverošas skaņas efektu



 Regulējama galvas stīpa

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

Lieliska skaņas izolācija

Lieliska skaņas izolācija ar noslēgto konstrukciju

Ērts polsterējums

Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai

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

Viegla galvas stīpas konstrukcija

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

Vienkārša vadība

Iebūvētā tālvadības pults ļauj regulēt skaļruņu 
skaļuma līmeni un izslēgt mikrofona skaņu ar vienu 
pogu, piemērotas gan komandu datorspēlēm, gan 
tiešsaistes sanāksmēm.

Savienojamība ar USB spraudni
Intuitīva savienojamība ar USB spraudni

Iekļaujoša skaņa

Dirac telpiskās skaņas risinājums sniedz ievērojamu 
skaņas kvalitātes uzlabojumu un izcilu visaptverošas 
skaņas efektu: precīzs telpiskais izvietojums, 
balansētāka un skaidrāka skaņa ar izteiktākām 
niansēm.
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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: 20-20000 Hz

Savienojamība
• Vada garums: 2,5

Lietošanas komforts
• Skaļuma vadība
• Skaļuma izslēgšanas slēdzis

Piederumi
• Iekļauts: Īsa lietošanas pamācība

Dizains
• Krāsa: Melna
• Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu

Produkta izmēri
• Svars: 0,25 kg

Iesaiņojuma izmēri
• 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: 0,45 kg
• Neto svars: 0,25 kg
• Taras svars: 0,2 kg
• EAN: 48 95229 11928 4

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Outer carton (L x W x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
• Bruto svars: 14,46 kg
• Neto svars: 6 kg
• Taras svars: 8,46 kg
• GTIN: 1 48 95229 11928 1

Iekšējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Bruto svars: 1,59 kg
• Neto svars: 0,75 kg
• Taras svars: 0,84 kg
• GTIN: 2 48 95229 11928 8
•
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Izceltie produkti
Datorspēļu austiņas
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas vairākos 
veidos
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