
 

 

Philips
Fülre illeszkedő fejhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Könnyű fejpánt
Kis méretre összehajtható

TAH4105RD
A saját ritmusod. A 

saját stílusod.
Az ebben a fülre illeszthető fejhallgatóban megszólaló tiszta hangzással és erőteljes mélyhanggal úgy 

érezheted magad, mintha épp a táncparkett közepére perdülnél. A párnázott fejpánt kényelmesen 

illeszkedik a fejedre, a stílusos, matt színek közül választva pedig valóban a magadénak érezheted a zenét.

Útközben is egyszerűen használható
• Laposra összehajtható kialakítás az egyszerű tároláshoz
• Kompakt, összehajtható kialakítás a könnyű hordozhatóságért
• In-line távvezérlő. Egyszerű zene- és hívásvezérlés
• Derékszögű csatlakozó. Bedugva tartja a fejhallgatót

Add át magad a mélyhangoknak
• Nagy teljesítményű, 32 mm-es neodímium meghajtók
• Részletgazdag basszus, tiszta hangzás
• Kiváló hangszigetelés a zárt kialakításnak köszönhetően

Maximálisan stílusos. Maximálisan kényelmes.
• Szemet gyönyörködtető, matt színárnyalatok
• Könnyű, állítható, párnázott fejpánt
• A maximális kényelem érdekében a puha fülpárnák dönthetők



 Részletgazdag basszus, tiszta hangzás
Éld át újra és újra a táncparketthez kötődő legszebb 
emlékeidet. A 32 mm-es neodímium meghajtók telt, 
dübörgő basszusokat és tiszta hangzást 
eredményeznek. A zárt kialakítás remek 
hangszigetelést nyújt, így kedvenc zeneszámaid 
minden másodpercét élvezheted.

Kis súly
A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt 
színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan 
könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák 
egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig 
döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.

Laposra összehajtható kialakítás
Pörögj a basszusokkal. A fülpárnákat laposra 
összehajthatod és befelé fordíthatod, hogy 
kényelmesen elférjenek a zsebedben vagy a 
táskádban. Csak hajtsd össze, és már mehetsz is.

In-line távvezérlő.
Fogadj hívásokat. Szüneteltesd a lejátszási listát. 
Mindezt az okostelefonod megérintése nélkül. A 
derékszögű csatlakozó segít abban, hogy 
zökkenőmentes maradjon a csatlakozás a fülhallgató 
az okoskészüléked között, ami hasznos, ha a 
zsebedben tartod a telefont.

Kompakt, összehajtható
Kompakt és összehajtható, így kedvenc zeneszámaid 
útközben is veled lehetnek.
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Csatlakoztathatóság
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es

Kialakítás
• Szín: Piros

Hang
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: NdFeB
• Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Membrán: PET
• Érzékenység: 106 dB
• Típus: dinamikus

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,2 x 17 x 24 cm
• Bruttó tömeg: 0,96 kg
• Nettó tömeg: 0,459 kg
• Táratömeg: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11026 4

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Bruttó tömeg: 0,26 kg
• Nettó tömeg: 0,153 kg
• Táratömeg: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11026 7

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Tömeg: 0,153 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20108 8
•
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