
 

 

Philips NULL
Korvat peittävät 
kuulokkeet

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Kevyt kuulokesanka
Kompaktit, taittuvat

TAH4105RD
Oma musiikkisi, oma tyylisi.

Tunnet kuin olisit tanssilattialla. Nämä korvat peittävät kuulokkeet tuottavat selkeän äänen 
ja tehokkaan basson. Pehmustettu sanka tuntuu mukavalta ja mattavärivaihtoehdoista voit 
valita tyyliisi sopivimman.

Helposti mukana
• Taittuva rakenne. Helppo säilyttää.
• Todella pienet, taitettavat ja helposti kannettavat
• Säädin johdossa. Hallitse musiikkia ja puheluita helposti.
• Kätevä kiinnike pitää kuulokkeet kytkettynä.

Vahvista bassoääniä
• Tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit
• Syvä basso ja selkeä ääni
• Suljettu takaosa vaimentaa taustamelun.

Erittäin tyylikäs ja mukava.
• Silmiä hivelevät mattavärit
• Kevyt, pehmustettu ja säädettävä kuulokesanka
• Pehmeät korvakupit voi kallistaa miellyttävään asentoon



 Syvä basso ja selkeä ääni
Elä uudelleen tanssilattian huippuhetket. Tehokkaat 
32 mm:n neodyymielementit tuottavat jykevän 
basson ja selkeän äänentoiston. Suljettu takaosa 
eristää taustamelun erinomaisesti, joten voit nauttia 
lempikappaleesi jokaisesta sävelestä.

Kevyt
Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, 
että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä 
korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit 
kallistaa ne miellyttävään asentoon.

Kokoontaitettava malli
Nauti bassoäänistä. Korvakupit taittuvat kokoon ja 
kääntyvät sisäänpäin, joten niiden säilyttäminen 
taskussa tai laukussa on helppoa. Taita kuulokkeet ja 
ota ne mukaasi.

Johtoon sijoitettu kaukosäädin.
Vastaa puheluun tai keskeytä soittolista koskematta 
älypuhelimeen. Kätevä kiinnike pitää kuulokkeet 
kytkettynä älylaitteeseen, kun puhelin on taskussasi.

Pienet ja taitettavat
Todella pienet ja taitettavat kuulokkeet mahtuvat 
mukaan, ja voit ottaa musiikin matkaan.
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Liitännät
• Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm

Muotoilu
• Väri: Punainen

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: NdFeB
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Enimmäisteho: 30 mW
• Kalvo: PET
• Herkkyys: 106 dB
• Tyyppi: dynaaminen

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,2 x 17 x 24 cm
• Kokonaispaino: 0,96 kg
• Nettopaino: 0,459 kg
• Bruttopaino: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11026 4

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• Kokonaispaino: 0,26 kg
• Nettopaino: 0,153 kg
• Bruttopaino: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11026 7

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Paino: 0,153 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20108 8
•

Tekniset tiedot
Korvat peittävät kuulokkeet
32 mm:n elementit / suljettu takaosa Kevyt kuulokesanka, Kompaktit, taittuvat
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