
 

 

„Philips“ 4000 Series
Kompiuterio žaidimų 
ausinės

40 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompakt. sulankstomos keliais 
būdais

TAGH401BL
Patobulintas, prikaustantis 

žaidimas
Su „Dirac Spatial Audio“ technologija, ypač lengvu dizainu, reguliuojama galvos juosta, 
vėsinimo pojūtį suteikiančiu PU ir „memory“ putų ausinių įdėklu, 40 mm tiksliai 
subalansuotais garsiakalbiais suteikite naudotojams labiau prikaustantį žaidimą.

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

Jaudinantis ir prikaustantis žaidimas
• Žaidimo garsumo valdymas ir mikrofono nutildymo jungiklis
• Puiki garso izoliacija dėl uždaro dizaino
• Intuityvus USB kištuko prijungiamumas
• Labiau įsijausite į garsą su „Dirac Spatial Audio“ technologija



 Reguliuojamas lankelis

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

Puiki garso izoliacija dėl

Puiki garso izoliacija dėl uždaro dizaino

Patogios pagalvėlės

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

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

Paprastas valdymas

Įmontuotu nuotolinio valdymo pultu galima 
reguliuoti garsiakalbio garsumą ir nutildyti mikrofoną 
„vienu mygtuku“ – naudinga tiek žaidžiant 
komandinius kompiuterinius žaidimus, tiek 
dalyvaujant susitikimuose internetu.

USB kištuko prijungiamumas
Intuityvus USB kištuko prijungiamumas

Įtraukiantis aplinka

„Dirac Spatial Audio“ technologija, apimanti tikslų 
erdvinį padėties nustatymą, geriau subalansuotą ir 
aiškų garsą bei raiškesnes detales, pasižymi 
stulbinančiai geresne garso kokybe, kad visiškai 
įsijaustumėte.
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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: 2,5

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Nutildymo jungiklis

Priedai
• Įtraukta: Greitos pradžios vadovas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Dėvėjimo stilius: Ausinės

Gaminio matmenys
• Svoris: 0,25 kg

Pakavimo matmenys
• 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: 0,45 kg
• Grynasis svoris: 0,25 kg
• Pakuotės svoris: 0,2 kg
• EAN: 48 95229 11928 4

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: 14,46 kg
• Grynasis svoris: 6 kg
• Pakuotės svoris: 8,46 kg
• GTIN: 1 48 95229 11928 1

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Bendras svoris: 1,59 kg
• Grynasis svoris: 0,75 kg
• Pakuotės svoris: 0,84 kg
• GTIN: 2 48 95229 11928 8
•
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