
 

 

Philips
Слушалки с наушници

32 мм мембрани/затворен гръб

Лека лента за глава
Компактно сгъване

TAH4105BL
Вашите ритми. Вашият стил.

Чувствайте се така, сякаш току-що сте стъпили на дансинга. Тези слушалки с наушници ви 
предоставят ясен звук и мощен бас. Лентата за главата с възглавничка осигурява удобство, 
а дизайните в матови цветове ви позволяват да персонализирате музикалния си стил.

Лесни за използване в движение
• Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение
• Компактни и сгъваеми за лесно пренасяне
• Вградено дистанционно управление. Лесно управлявайте музика и обаждания
• Ъглов конектор. Поддържа слушалките ви включени

Наслаждавайте се на басите
• Мощни 32 мм неодимови мембрани
• Богати баси, чист звук
• Страхотна звукова изолация от конструкцията със затворен гръб

Максимален стил. Максимален комфорт.
• Привличащи погледа матови цветове
• Лека, регулируема лента за глава с възглавничка
• Меки наушници, които могат да бъдат накланяни за максимален комфорт



 Богати баси, чист звук
Съживявайте многократно всичките си най-
добри моменти на дансинга. Неодимовите 32 мм 
мембрани осигуряват обемен, динамичен бас и 
ясен звук. Конструкцията със затворен гръб 
осигурява страхотна звукова изолация, за да 
можете да се насладите на всяка секунда от 
любимите си песни.

Лека
Предлагани в матови цветове, тези слушалки с 
наушници предлагат лента за глава с възглавничка, 
която е толкова лека, че няма да я усетите. 
Меките наушници са ясно обозначени за ляво/
дясно ухо и могат да бъдат накланяни до 
желаното положение.

Конструкция, която се сгъва до плоско 
състояние
Наслаждавайте се на басите. Наушниците се 
сгъват до плоско състояние и се завъртат навътре 
за лесно съхранение в джоба или чантата ви. 
Просто ги сгънете и сте готови.

Вградено дистанционно управление.
Приемете обаждане. Поставете своя плейлист на 
пауза. Всичко това, без да докосвате своя 
смартфон. Ъгловият конектор ви помага да 
поддържате слушалките си включени към вашето 
смарт устройство, ако телефонът ви е в джоба.

Компактни и сгъваеми
Наистина компактно сгъване - идеално за 
пътуване, за да носите вашата музика навсякъде.
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Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм

Дизайн
• Цвят: Синьо

Звук
• Акустична система: Затворена
• Тип магнит: NdFeB
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Диафрагма: PET
• Чувствителност: 106 dB
• Тип: динамичен
• Максимална входяща мощност: 30 mW

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3

• Външен кашон (л x Ш x В): 21,2 x 17 x 24 см
• Бруто тегло: 0,96 кг
• Нето тегло: 0,459 кг
• Тегло на опаковката: 0,501 кг
• GTIN: 1 48 95229 11027 1

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,5 x 18,5 x 4 см
• Тегло: 0,153 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 22,5 x 5 см
• Бруто тегло: 0,26 кг
• Нето тегло: 0,153 кг
• Тегло на опаковката: 0,107 кг
• EAN: 48 95229 11027 4

UPC
• UPC: 8 40063 20109 5
•
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