
 

 

Philips 4000 Series
PC Oyun Kulaklığı

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumușak kulaklık yastıkları
Çok yönlü kompakt katlama

TAGH401BL
Olağanüstü Sürükleyici 

Oyun Deneyimi
Dirac Spatial Audio çözümü; ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU, 
hafızalı köpükten kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara 
daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar.

Minimum ağırlık. Maksimum konfor.
• Uzun süreli kullanım rahatlığı için ayarlanabilir kafa bandı
• Uzun süreli kullanım için rahat yastıklar
• Serin tutan malzemeden üretilen kulak bașlıkları maksimum rahatlık sağlar
• Uzun süre kullanım rahatlığı için hafif kulak üstü tasarım

Heyecan Verici ve Etkileyici Oyun Deneyimi
• Oyun ses seviyesi kontrolü ve mikrofonun sesini kapatma anahtarı
• Arkası kapalı tasarım sayesinde mükemmel ses yalıtımı
• Sezgisel USB fiși bağlantısı
• Dirac Spatial Audio çözümü, daha etkileyici ses sunar



 Ayarlanabilir kafa bandı

Benzersiz kafa bandı yapısı, kișiye özel ve rahat bir 
uyum sağlar. Yükseklik ayarı ile birlikte daha uzun 
süre rahat kullanım sunar.

Mükemmel ses yalıtımı

Arkası kapalı tasarım sayesinde mükemmel ses 
yalıtımı

Rahat yastıklar

Uzun süreli kullanım için rahat yastıklar

Serin tutan kulaklık bașlığı tasarımı
Serin tutan malzemeden üretilen kulak bașlıklarının 
açısı, maksimum rahatlık sunmak için ayarlanabilir.

Hafif kulak üstü tasarım

Hafif kulak üstü tasarım, ayarlanabilen kafa bandı ve 
yumușak kulaklıklar optimum oturma ve uzun süre 
konforlu kullanım sağlar.

Kolay kontrol

Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, "tek düğme" ile 
hoparlör ses düzeyini ayarlamayı ve mikrofonun 
sesini kapatmayı sağlar. Hem bilgisayarda çok kișili 
oyunlar hem de çevrimiçi toplantılar için idealdir.

USB giriși bağlantısı
Sezgisel USB fiși bağlantısı

Etkileyici surround ses

Dirac Spatial Audio çözümü, daha gelișmiș dramatik 
ses kalitesi ve son derece etkileyici özellikler sunar: 
Bunlar doğru uzamsal konumlandırma, zengin 
ayrıntılara sahip, daha dengeli ve șeffaf sestir.
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Teknik Özellikler
Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Empedans: 32 Ohm
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Maksimum güç giriși: 20 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Tip: dinamik
• Frekans tepkisi: 20-20000 Hz

Bağlantı
• Kablo uzunluğu: 2,5

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü
• Ses kapatma düğmesi

Aksesuarlar
• Dahili: Hızlı bașlangıç kılavuzu

Tasarım
• Renk: Siyah
• Kullanım șıklığı: Kafa bandı

Ürün boyutları
• Ağırlık: 0,25 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 24 x 7,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,45 kg
• Net ağırlık: 0,25 kg
• Dara ağırlığı: 0,2 kg
• EAN: 48 95229 11928 4

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 24
• Dıș karton (L x G x Y): 53 x 44,5 x 54,2 cm
• Brüt ağırlık: 14,46 kg
• Net ağırlık: 6 kg
• Dara ağırlığı: 8,46 kg
• GTIN: 1 48 95229 11928 1

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• İç karton (L x G x Y): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,59 kg
• Net ağırlık: 0,75 kg
• Dara ağırlığı: 0,84 kg
• GTIN: 2 48 95229 11928 8
•
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