
 

 

Philips 4000 Series
Headset för datorspel

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt och vikbar modell

TAGH401BL
Uppgraderad uppslukande 

spelupplevelse
Med Dirac-lösning för spatialljud, ultralätt design, justerbart huvudband, öronkudde med 
minnesskum och sval polyuretan och 40 mm precisionsbalanserade högtalare får 
användare en bättre uppslukande spelupplevelse.

Minimal vikt. Maximal komfort.
• Justerbart huvudband för varaktig komfort
• Bekväma kuddar som kan användas länge
• Öronkåpor i svalkande material ger maximal komfort
• Over-ear-modell med låg vikt för långvarig komfort

Spännande och uppslukande spelupplevelse
• Volymkontroll för spel och ljudavstängningsknapp för mikrofonen
• Utmärkt ljudisolering av den slutna baksidan
• Intuitiv anslutning via USB-kontakt
• Dirac-lösningen för spatialljud förbättrar ljudimmersionen



 Justerbart huvudband

En unik huvudbandskonstruktion ger en anpassad 
och bekväm passform. Tillsammans med 
höjdjusteringen räcker komforten länge.

Utmärkt ljudisolering från

Utmärkt ljudisolering av den slutna baksidan

Bekväma kuddar

Bekväma kuddar som kan användas länge

Svalkande öronkåpor
Öronkåpor i svalkande material som kan vinklas för 
maximal komfort.

Over-ear-modell med låg vikt

Over-ear-modell med låg vikt, justerbart huvudband 
och mjuka kuddar ger optimal passform och komfort 
vid långvarig användning.

Enkel kontroll

Med den inbyggda fjärrkontrollen kan du justera 
högtalarvolymen och stänga av mikrofonen med en 
enda knapp, vilket passar både för pc-lagspel och 
onlinemöten.

Anslutning via USB-kontakt
Intuitiv anslutning via USB-kontakt

Uppslukande surroundljud

Dirac-lösningen för spatialljud ger en fantastisk 
uppgradering av ljudkvaliteten och ultimat 
immersion: exakt positionering, mer balanserat och 
transparent ljud med fylligare detaljer.
TAGH401BL/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Känslighet: 102 dB
• Typ: dynamisk
• Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 2,5

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Ljudavstängningsknapp

Tillbehör
• Medföljer: Snabbstartguide

Design
• Färg: Svart
• Bärstil: Hörlurar med huvudband

Produktstorlek
• Vikt: 0,25 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24 x 7,5 cm
• Bruttovikt: 0,45 kg
• Nettovikt: 0,25 kg
• Taravikt: 0,2 kg
• EAN: 48 95229 11928 4

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
• Bruttovikt: 14,46 kg
• Nettovikt: 6 kg
• Taravikt: 8,46 kg
• GTIN: 1 48 95229 11928 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Bruttovikt: 1,59 kg
• Nettovikt: 0,75 kg
• Taravikt: 0,84 kg
• GTIN: 2 48 95229 11928 8
•
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