
 

 

Philips
On-ear-hörlurar

32 mm element/sluten baksida
Lätt huvudband
Kompakt vikbar modell

TAH4105RD
Din musik. Din stil.

Få det att kännas som om du precis klivit ut på dansgolvet. De här on-ear-hörlurarna ger 
dig tydligt ljud och kraftfull bas. Det vadderade huvudbandet ger en bekväm passform och 
de matta färgerna gör att du kan göra musiken till din, med stil.

Enkla när du är på språng
• Platt vikbar design för enkel förvaring
• Kompakt och vikbar modell som är lätt att bära med sig
• Inbyggd fjärrkontroll. Styr enkelt musik och samtal
• Vinklad kontakt. Håller hörlurarna anslutna

Upplev basen
• Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement
• Fylligt och klart basljud
• Utmärkt ljudisolering av den slutna baksidan

Maximal stil. Maximal komfort.
• Iögonfallande matta färger
• Lätt och justerbart vadderat huvudband
• Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal komfort



 Fylligt och klart basljud
Återupplev alla dina bästa ögonblick på dansgolvet 
om och om igen. 32 mm-neodymiumelementen ger 
stor, kraftfull bas och klart ljud. Den slutna baksidan 
ger utmärkt ljudisolering så att du kan njuta av varje 
sekund av dina favoritlåtar.

Lätt
De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger 
och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du 
knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är 
tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas 
tills de passar perfekt.

Platt vikbar design
Öronkåporna kan vikas ihop platt och vridas inåt för 
enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det bara 
att veckla ut dem och börja använda dem.

Inbyggd fjärrkontroll.
Ta emot ett samtal. Pausa spellistan. Allt utan att 
röra vid din smarttelefon. Den vinklade kontakten 
hjälper till att hålla hörlurarna anslutna till din smarta 
enhet – praktiskt om telefonen ligger i fickan.

Kompakt och vikbar
Kompakt och vikbar modell som är perfekt när du 
reser och vill ta med dig din musik överallt.
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Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm

Design
• Färg: Röd

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: NdFeB
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 32 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Membran: PET
• Känslighet: 106 dB
• Typ: dynamisk

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3

• Yttre kartong (L x B x H): 21,2 x 17 x 24 cm
• Bruttovikt: 0,96 kg
• Nettovikt: 0,459 kg
• Taravikt: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11026 4

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,26 kg
• Nettovikt: 0,153 kg
• Taravikt: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11026 7

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Vikt: 0,153 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20108 8
•

Specifikationer
On-ear-hörlurar
32 mm element/sluten baksida Lätt huvudband, Kompakt vikbar modell
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