
 

 

Philips
Słuchawki nauszne

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Lekka opaska
Kompaktowa składana 
konstrukcja

TAH4105WT
Twój rytm. Twój styl.

Poczuj parkiet pod stopami. Te nauszne słuchawki zapewniają czysty dźwięk i potężne 
basy. Miękka opaska na głowę zapewnia wygodę, a matowa kolorystyka umożliwia 
słuchanie muzyki w dobrym stylu.

Nieograniczony zakres ruchów
• Składana na płasko konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
• Kompaktowe rozmiary i możliwość składania ułatwiają przenoszenie
• Wbudowane sterowanie. Łatwe sterowanie muzyką i połączeniami
• Ustawione pod kątem złącze umożliwia łatwe podłączenie słuchawek

Daj się ponieść muzyce
• Mocne 32-milimetrowe przetworniki neodymowe
• Bogate brzmienie basów i czysty dźwięk
• Doskonała izolacja dźwięku dzięki zamkniętej konstrukcji

Maksymalny styl. Maksymalny komfort.
• Efektowne, matowe kolory
• Lekka, regulowana, amortyzowana opaska na głowę
• Miękkie nauszniki, które można ustawić pod odpowiednim kątem w celu zapewnienia 

maksymalnej wygody



 Bogate brzmienie basów i czysty dźwięk
Przeżyj jeszcze raz swoje najlepsze chwile z parkietu 
tanecznego. 32-milimetrowe przetworniki 
neodymowe zapewniają potężne, wyraziste basy i 
czysty dźwięk. Zamknięta konstrukcja zapewnia 
doskonałą izolację dźwięku, dzięki czemu możesz 
cieszyć się każdą sekundą ulubionych utworów.

Niewielka waga
Te dostępne w stylowych, matowych kolorach 
słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, 
która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie 
nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i 
prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je 
dobrze dopasować.

Składana na płasko konstrukcja
Basowe dźwięki. Nauszniki składają się na płasko i 
obracają do wewnątrz, co ułatwia przechowywanie 
w kieszeni lub torbie. Wystarczy je złożyć i gotowe.

Wbudowane sterowanie
Wykonaj połączenie. Wstrzymaj listę odtwarzania. 
Wszystko to bez dotykania smartfonu. Ustawione 
pod kątem złącze umożliwia wygodne podłączenie 
słuchawek do urządzenia przenośnego, jeśli telefon 
znajduje się w kieszeni.

Kompaktowe rozmiary i możliwość 
składania
Naprawdę kompaktowe rozmiary i możliwość 
składania sprawiają, że słuchawki doskonale nadają 
się do zabrania w podróż — teraz możesz słuchać 
muzyki w dowolnym miejscu.
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Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm

Wykończenie
• Kolor: Biały

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Membrana: Tworzywo PET
• Czułość: 106 dB
• Typ: dynamiczny
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,2 x 17 x 24 cm
• Waga brutto: 0,96 kg
• Waga netto: 0,459 kg
• Waga opakowania: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11025 7

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Waga: 0,153 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Waga brutto: 0,26 kg
• Waga netto: 0,153 kg
• Waga opakowania: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11025 0

UPC
• UPC: 8 40063 20107 1
•

Dane techniczne
Słuchawki nauszne
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja Lekka opaska, Kompaktowa składana konstrukcja
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