
 

 

Philips
Hoofdtelefoon voor over 
het oor

Zachte comfortabele oorkussens

40 mm drivers
Lichte hoofdband
Handig hoofdtelefoonsnoer van 2 
m

TAH2005BK

D
Va
bie
vo
it is uw moment
n uw favoriete nummers tot de nieuwste podcasts: deze simpele over-ear koptelefoon 
dt een comfortabele pasvorm en helder geluid. De kabel van 2 m is de ideale lengte 
or aansluiting op uw favoriete apparaten.

Altijd klaar om af te spelen
• Uw muziek voorop
• Krachtige neodymium-drivers van 40 mm
• Kraakhelder geluid
• Goede passieve geluidsisolatie. Uw muziek blijft van u

Pasvorm is eenvoudig aan te passen
• De hele dag door gebruiksgemak. Dagelijks comfort
• Gewatteerde, verstelbare hoofdband
• Zachte oorkussens

De batterij raakt nooit leeg
• Handig hoofdtelefoonsnoer van 2 m
• Plug-in op uw favoriete apparaten



 Uw muziek voorop
Met deze bekabelde over-ear koptelefoon kunt u 
comfortabel luisteren zo lang u wilt. Krachtige 
drivers van 40 mm zorgen voor kraakhelder geluid. 
De pasvorm voor over het oor zorgt voor een 
goede passieve geluidsisolatie en anderen horen niet 
waar u naar luistert.

De hele dag door gebruiksgemak
De gewatteerde, verstelbare hoofdband past op elk 
hoofd en de zachte oorkussens zijn ideaal voor lange 
luistersessies. Er is geen batterij, dus geen beperking 
van uw afspeeltijd. Ideaal als u een luistermarathon 
houdt met de nieuwste podcasts.

Plug-in op apparaten
Het hoofdtelefoonsnoer van 2 m is perfect voor 
aansluiting op een laptop of tablet. Als u onderweg 
bent, kunt u met dit snoer uw toestel veilig opbergen 
in een tas of zak terwijl u handsfree luistert.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Gevoeligheid: 85 dB (1 kHz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Type driver: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Aansluiting: 3,5 mm

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Draagstijl: Hoofdband
• Oorpasvorm: Voor over het oor
• Type oorschelp:: Gesloten achterkant
• Materiaal oorkoppeling: Synthetisch leer

Accessoires
• Meegeleverde adapters: Adapterstekker van 3,5-

6,3 mm

Omdoos
• Brutogewicht: 1,06 kg

• GTIN: 1 48 95229 10998 5
• Omdoos (L x B x H): 27,2 x 19,2 x 23,6 cm
• Nettogewicht: 0,555 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,505 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

16,5 x 18,5 x 7,45 cm
• Gewicht: 0,185 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 22,8 x 8,0 cm
• EAN: 48 95229 10998 8
• Brutogewicht: 0,28 kg
• Nettogewicht: 0,185 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
• Type schap: Ophanging

UPC
• UPC: 8 40063 20151 4
•

Specificaties
Hoofdtelefoon voor over het oor
Zachte comfortabele oorkussens 40 mm drivers, Lichte hoofdband, Handig hoofdtelefoonsnoer van 2 m

http://www.philips.com

