
 

 

Philips NULL
Sluchátka na uši

32mm reproduktory / uzavřená

Lehký sluchátkový oblouk
Kompaktní skládací

TAH4105RD
Váš rytmus. Váš styl.

Budete se cítit, jako byste právě vkročili na taneční parket. Tato sluchátka na uši přináší 
čistý zvuk a výkonné basy. Polstrovaný sluchátkový oblouk vám zajistí pohodlí a provedení 
v matných barvách nabídne možnost poslouchat hudbu stylově.

Pohodlí na cesty
• Plochý sklopný design pro snadné skladování
• Kompaktní a sklopný design pro snadné přenášení
• Integrované ovládání. Snadné ovládání hudby a hovorů
• Pravoúhlý konektor. Udržuje vaše sluchátka zapojená

Užijte si basy
• Výkonné 32mm neodymové reproduktory
• Bohaté basy, čistý zvuk
• Skvělá zvuková izolace díky uzavřenému designu

Maximální styl. Maximální pohodlí.
• Matné odstíny, které zaujmou
• Lehký, nastavitelný, polstrovaný sluchátkový oblouk
• Měkké náušníky, které lze naklopit pro maximální pohodlí



 Bohaté basy, čistý zvuk
Znovu a znovu prožívejte své nejlepší chvíle na 
tanečním parketu. 32mm neodymové reproduktory 
přinášejí hluboké, silné basy a jasný zvuk. Uzavřený 
design zajišťuje skvělou zvukovou izolaci, takže si 
můžete vychutnat každou sekundu svých oblíbených 
skladeb.

Lehké
Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, 
matných odstínech a mohou se pochlubit 
polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak 
lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou 
jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk 
lze upravovat, dokud to není úplně ono.

Plochý sklopný design
Užívejte si basy na cestách. Náušníky lze složit 
naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se snadno 
vešly do kapsy nebo tašky. Stačí je složit a můžete jít.

Integrované ovládání.
Přijměte hovor. Pozastavte přehrávání hudby. To 
vše, aniž byste se museli dotknout smartphonu. 
Pravoúhlý konektor vám pomůže udržet sluchátka 
zapojená do chytrého zařízení, i když máte telefon 
právě v kapse.

Kompaktní a sklopná
Opravdu kompaktní a sklopná sluchátka, která jsou 
ideální pro cestování a umožní vám vzít si hudbu 
kamkoli.
TAH4105RD/00

Přednosti
Datum vydání 2021-09-15

Verze: 11.4.4

12 NC: 8670 001 68191
EAN: 48 95229 11026 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Možnosti připojení
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm

Design
• Barva: Červená

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Maximální příkon: 30 mW
• Membrána: PET
• Citlivost: 106 dB
• Typ: dynamický

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3

• Vnější obal (D x Š x V): 21,2 x 17 x 24 cm
• Hrubá hmotnost: 0,96 kg
• Čistá hmotnost: 0,459 kg
• Hmotnost obalu: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11026 4

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,26 kg
• Čistá hmotnost: 0,153 kg
• Hmotnost obalu: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11026 7

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Hmotnost: 0,153 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20108 8
•

Specifikace
Sluchátka na uši
32mm reproduktory / uzavřená Lehký sluchátkový oblouk, Kompaktní skládací
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