
 

 

Philips
Ακουστικά με στήριγμα 
κεφαλής

Μαλακές επενδύσεις
Οδηγοί 40 χιλ.
Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Καλώδιο ακουστικών μήκους 2 
μ.

TAH2005BK

Τ
Απ
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το
ώρα είναι η δική σας στιγμή
ό τα αγαπημένα σας κομμάτια έως τα πιο πρόσφατα podcast, αυτά τα απλά ακουστικά 
ειστού τύπου προσφέρουν άνετη εφαρμογή και καθαρό ήχο. Τέλειο για καθημερινή χρήση, 
 καλώδιο 2 μ. έχει το ιδανικό μήκος για σύνδεση των αγαπημένων σας συσκευών.

Πάντα έτοιμα για αναπαραγωγή
• Απολαύστε ό,τι ακούτε
• Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.
• Πεντακάθαρος ήχος
• Καλή παθητική απομόνωση θορύβου. Η μουσική σας παραμένει δική σας

Προσαρμόζονται εύκολα για άψογη εφαρμογή
• Άνεση που διαρκεί όλη την ημέρα. Καθημερινή ευκολία
• Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση
• Μαλακά καλύμματα

Δεν μένουν ποτέ από μπαταρία
• Πρακτικό καλώδιο ακουστικών μήκους 2 μ.
• Συνδέστε στις αγαπημένες σας συσκευές



 Απολαύστε ό,τι ακούτε
Αυτά τα ενσύρματα ακουστικά με στήριγμα 
κεφαλής σάς επιτρέπουν να ακούτε άνετα για όσο 
διάστημα θέλετε. Οι πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 40 
χιλ. σάς προσφέρουν κρυστάλλινο, πεντακάθαρο 
ήχο. Το σχέδιο που αγκαλιάζει το αυτί διασφαλίζει 
καλή παθητική απομόνωση θορύβου ώστε οι 
άλλοι να μην ακούν αυτό που ακούτε.

Άνεση που διαρκεί όλη την ημέρα
Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση 
ταιριάζει σε κάθε κεφάλι, ενώ τα μαλακά 
καλύμματα με επένδυση είναι ιδανικά για πολύωρη 
χρήση. Δεν υπάρχει μπαταρία, επομένως δεν 
υπάρχει περιορισμός και στον χρόνο 
αναπαραγωγής. Ιδανική περίπτωση όταν το 
παρακάνετε με τα πιο πρόσφατα podcast.

Συνδέστε στις συσκευές
Το καλώδιο των ακουστικών μήκους 2 μ. είναι 
ιδανικό για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή ή 
tablet. Εάν μετακινείστε συχνά, αυτό το καλώδιο 
σάς επιτρέπει να φυλάσσετε τη συσκευή με 
ασφάλεια στην τσάντα ή στην τσέπη ενώ ακούτε 
με hands-free.
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Ήχος
• Αντίσταση: 16 ohm
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Ευαισθησία: 85 dB (1k Hz)
• Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
• Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
• Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου
• Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Βύσμα 
προσαρμογέα 3,5-6,3 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,06 κ.

• GTIN: 1 48 95229 10998 5
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,2 x 19,2 x 23,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,555 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,505 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,5 x 18,5 x 7,45 εκ.
• Βάρος: 0,185 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17" x 22,8 x 8 εκ.
• EAN: 48 95229 10998 8
• Μικτό βάρος: 0,28 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,185 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,095 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

UPC
• UPC: 8 40063 20151 4
•

Προδιαγραφές
Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Μαλακές επενδύσεις Οδηγοί 40 χιλ., Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής, Καλώδιο ακουστικών μήκους 2 μ.
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