Philips
Hoofdtelefoon voor op het
oor

32 mm drivers/gesloten
achterkant
Lichtgewicht
Compact opvouwbaar

TAH4105WT

Uw beats. Uw stijl.
Alsof u net op de dansvloer bent gestapt. Deze on-ear-koptelefoon biedt helder geluid
en een krachtige bas. De gewatteerde hoofdband zorgt voor comfort en dankzij de matte
kleuren kunt u in stijl naar uw muziek luisteren.
Handig voor onderweg
• Opvouwbaar design voor eenvoudige opberging
• Compact, opvouwbaar ontwerp dat u gemakkelijk meeneemt
• Afstandsbediening in het snoer. Gemakkelijke controle over muziek en oproepen.
• Schuine aansluiting. Houdt uw hoofdtelefoon aangesloten.
Geniet van de bas
• Krachtige neodymium-drivers van 32 mm
• Diepe bas, helder geluid
• Geweldige geluidsisolatie dankzij het design met gesloten achterzijde
Maximaal stijlvol. Maximaal comfortabel.
• Opvallende matte kleurpatronen
• Verstelbare, lichtgewicht, gewatteerde hoofdband
• Zachte oorschelpen die kunnen worden gedraaid voor maximaal comfort

TAH4105WT/00

Hoofdtelefoon voor op het oor

32 mm drivers/gesloten achterkant Lichtgewicht, Compact opvouwbaar

Specificaties
Connectiviteit

Kenmerken
Omdoos

Diepe bas, helder geluid

• Kleur: Wit

•
•
•
•
•
•

Vermogen

Afmetingen van het product

Lichtgewicht

• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm

Ontwerp

•
•
•
•

Batterijtype: Li-Polymer
Afspeeltijd muziek: 15* uur
Stand-bytijd: 200 uur
Spreektijd: 33* uur

Geluid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akoestisch systeem: Gesloten
Magneettype: NdFeB
Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Diameter van luidspreker: 32 mm
Diafragma: PET
Gevoeligheid: 106 dB
Type: dynamisch
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

Aantal consumentenverpakkingen: 3
Omdoos (L x B x H): 21,2 x 17 x 24 cm
Brutogewicht: 0,96 kg
Nettogewicht: 0,459 kg
Gewicht van de verpakking: 0,501 kg
GTIN: 1 48 95229 11025 7

• Afmetingen van product (B x H x D):
16,5 x 18,5 x 4 cm
• Gewicht: 0,153 kg

Afmetingen van de verpakking

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 22,5 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,26 kg
• Nettogewicht: 0,153 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11025 0

UPC

• UPC: 8 40063 20107 1

Beleef uw leukste dansvloermomenten steeds
opnieuw. De neodymium-drivers van 32 mm zorgen
voor een krachtige bas en helder geluid. Het design
met gesloten achterzijde zorgt voor een geweldige
geluidsisolatie, zodat u van elke seconde uit uw
favoriete nummers kunt genieten.
Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle
matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde
hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt.
Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven
welke voor het linker- en welke voor het rechteroor
bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze
precies goed aanvoelen.

Opvouwbaar design

Ga helemaal op in de bas. De oorschelpen kunnen
plat worden gevouwen en naar binnen worden
gedraaid, zodat u ze eenvoudig in uw zak of tas kunt
opbergen. Vouw ze op en u bent klaar om op pad te
gaan.

•

Afstandsbediening in het snoer.

Neem een oproep aan. Pauzeer uw afspeellijst. En
dat alles zonder uw smartphone te gebruiken.
Dankzij de schuine aansluiting blijft uw hoofdtelefoon
aangesloten op uw smartphone, wat handig is als u
uw telefoon in uw zak hebt.

Compact en opvouwbaar

Uiterst compact en opvouwbaar, dus ideaal voor
onderweg. Nu neemt u uw favoriete muziek overal
mee naartoe.
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