
 

 

Philips
Auscultadores on-ear

Diafragmas de 32 mm/posterior 

fechada

Fita leve para a cabeça
Dobragem compacta

TAH4105WT
As suas batidas. O seu estilo.

Sinta-se como se estivesse a entrar na pista de dança. Estes auscultadores on-ear 
proporcionam-lhe um som nítido e graves potentes. O aro almofadado para a cabeça 
mantém o conforto, enquanto os designs de cor mate permitem-lhe ouvir música em estilo.

Práticos quando está em movimento
• Design dobrável para uma arrumação fácil
• Design compacto e dobrável para transporte fácil
• Comando no fio. Controle facilmente música e chamadas
• Conector angular. Mantém os auscultadores encaixados

Sinta os graves
• Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm
• Graves profundos, som nítido
• Excelente isolamento de som graças ao design com parte posterior fechada

Máximo estilo. Máximo conforto.
• Paletas de cores mate apelativas
• Aro para a cabeça ajustável, leve e almofadado
• Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável para máximo conforto



 Graves profundos, som nítido
Reviva uma e outra vez os seus melhores momentos 
nas pistas de dança. Os diafragmas em neodímio de 
32 mm garantem graves fortes e arrojados e um som 
nítido. O design com parte posterior fechada garante 
um fantástico isolamento de som para que possa 
desfrutar de cada segundo das suas faixas favoritas.

Leve
Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, 
estes auscultadores on-ear incluem um aro 
almofadado tão leve que quase não dará por ele. As 
proteções dos ouvidos macias estão claramente 
identificadas para o lado esquerdo/direito e podem 
ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.

Design dobrável
Sinta os graves. As proteções dos ouvidos dobram-
se totalmente para dentro, para proporcionar uma 
arrumação fácil no bolso ou no saco. Basta dobrá-las 
e já está.

Comando no fio.
Atenda uma chamada. Coloque a sua lista de 
reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu 
smartphone. O conector angular ajuda a manter os 
auscultadores encaixados no seu dispositivo 
inteligente, o que é prático se tiver o telemóvel no 
bolso.

Compacto e dobrável
Verdadeiramente compacto e dobrável - excelente 
para viagens e para levar a sua música para todo o 
lado.
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Conetividade
• Microfone: Microfone incorporado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm

Design
• Cor: Branco

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: NdFeB
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da coluna: 32 mm
• Diafragma: PET
• Sensibilidade: 106 dB
• Tipo: dinâmico
• Entrada máxima de corrente: 30 mW

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,2 x 17 x 24 cm
• Peso bruto: 0,96 kg
• Peso líquido: 0,459 kg
• Tara: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11025 7

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,153 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso líquido: 0,153 kg
• Tara: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 11025 0

UPC
• UPC: 8 40063 20107 1
•

Especificações
Auscultadores on-ear
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada Fita leve para a cabeça, Dobragem compacta
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