
 

 

Philips
Fones de ouvido supra-
auriculares

Drivers de 32 mm/acabamento 

fechado

Alça leve
Dobráveis e compactas

TAH4105BK
Suas batidas. Seu estilo.

Sinta-se como se tivesse acabado de entrar na pista de dança. Esses fones de ouvido 
proporcionam um som nítido e graves potentes. A alça acolchoada mantém o conforto 
e os designs em cores foscas permitem que você dê o seu estilo às suas músicas.

Fácil de transportar
• Design plano dobrável para facilitar o transporte
• Design dobrável e compacto que facilita o transporte
• Controle remoto integrado. Controle músicas e chamadas com facilidade
• Conector em ângulo. Mantém seus fones de ouvido conectados

Divirta-se com os graves
• Drivers potentes de neodímio de 32 mm
• Graves potentes e som nítido
• Excelente isolamento acústico do design traseiro fechado

Estilo máximo. Máximo conforto.
• Cores foscas atraentes
• Alça acolchoada leve e ajustável
• Os fones macios podem ser articulados para proporcionar o máximo de conforto



 Graves potentes e som nítido
Reviva todos os seus melhores momentos na pista 
de dança. Os drivers de neodímio de 32 mm 
oferecem graves potentes e som nítido. O design de 
acabamento fechado proporciona um excelente 
isolamento acústico para que possa aproveitar cada 
segundo das suas faixas favoritas.

Leve
Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, 
estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam 
uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você 
mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão 
claramente marcados para as orelhas esquerda/
direita e podem ser ajustados até que fiquem 
confortáveis.

Design plano dobrável
Role com os graves. Os fones de ouvido dobram-se 
e giram para dentro, facilitando o armazenamento no 
bolso ou na bolsa. Basta dobrá-los para começar.

Controle remoto integrado.
Atenda a uma chamada e pause a playlist sem tocar 
no smartphone. O conector articulado mantém os 
fones de ouvido conectados ao dispositivo 
inteligente: prático quando o telefone está no bolso.

Dobrável e compacto
Design dobrável e compacto perfeito para o 
transporte e ouvir músicas onde quer que você vá.
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Conectividade
• Microfone: Microfone embutido
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm

Design
• Cor: Preto

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: NdFeB
• Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da caixa de som: 32 mm
• Diafragma: PET
• Sensibilidade: 106 dB
• Inserir: dinâmico
• Entrada de energia máxima: 30 mW

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 3

• Embalagem externa (L x L x A): 21,2 x 17 x 24 cm
• Peso bruto: 0,96 kg
• Peso líquido: 0,459 kg
• Peso da embalagem: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 10968 8

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,153 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso líquido: 0,153 kg
• Peso da embalagem: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 10968 1

UPC
• UPC: 8 40063 20089 0
•

Especificações
Fones de ouvido supra-auriculares
Drivers de 32 mm/acabamento fechado Alça leve, Dobráveis e compactas
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