Philips NULL
Детски безжични
слушалки с наушници
Безжични слушалки с наушници
Светещи наушници
Родителски контрол чрез
приложение
Ограничена сила на звука до 85
dB

TAK4206PK

Ярки и дръзки
Те ще осветят собствения си стил с тези здрави, гъвкави слушалки с наушници! Панелите в
наушниците светят с цветни светлини, а силата на звука е ограничена до 85 dB. Родителите могат
да контролират силата на звука и времето за възпроизвеждане чрез приложението Philips
Headphones.
Забавни. Фънки. Безопасни за млади уши.
• Без кабели, без заплитания. 28 часа време на възпроизвеждане
• Ограничена сила на звука до 85 dB*
• Винаги в безопасност, винаги забавно. Родителски контрол
• Фънки, цветни светещи панели в наушниците
Възпроизвеждане навсякъде
• Удобство за деца
• Лесно управление. От музика до обаждания
• Ясен звук от 32 мм мембрани
Готови за вас
• Лесно съхранение. Конструкция с плоско и компактно сгъване
• Съвместимост с аудио кабел (3,5 мм жак)
• Персонализирано управление на звука и други. Приложение Philips Headphones
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Детски безжични слушалки с наушници

Безжични слушалки с наушници Светещи наушници, Родителски контрол чрез приложение, Ограничена сила на звука до 85 dB

Спецификации
Аксесоари

• Ръководство за бърз старт
• USB кабел: USB-C кабел

Възможности за свързване

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Версия на Bluetooth: 5,0
• Максимален обхват: 10 м

Комфорт

• Автоматично изключване: да

Дизайн

• Цвят: Розово
• Начин на носене: Лента за главата

Захранване
•
•
•
•
•

Тип батерия: Литиево-полимерна
Време за зареждане: 2 ч
Време за възпроизвеждане на музика: 28 ч
Акумулаторна
Време за разговор: 25 ч

Звук

•
•
•
•
•

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 10 mW
Чувствителност: 83 dB (1K Hz)
Диаметър на високоговорителя: 32 мм

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 3
GTIN: 1 48 95229 11755 3
Бруто тегло: 1,003 кг
Външен кашон (л x Ш x В): 21,3 x 17 x 24 см
Нето тегло: 0,465 кг
Тегло на опаковката: 0,538 кг

Габарити на опаковката

Акценти
28 часа време на възпроизвеждане

От далечни пътувания до време пред екрана или
домашна работа – децата ще харесат тези
безжични слушалки с наушници! Те получават 28
часа време за възпроизвеждане с едно зареждане,
а пълното зареждане отнема 2 часа. Бързо 15минутно зареждане предоставя допълнителни 2
часа време на възпроизвеждане.

Родителски контрол

• EAN: 48 95229 11755 6
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 22,5 x 5 см
• Бруто тегло: 0,265 кг
• Нето тегло: 0,155 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,11 кг
• Начин на поставяне: И двете

Специално проектирани, за да бъдат безопасни
за младите уши, тези слушалки разполагат с 32 мм
мембрани, които са с ограничение на силата на
звука до 85 dB. Родителите могат също да зададат
максимална сила на звука и време на
възпроизвеждане в приложението Philips
Headphones. Можете да се отпуснете, докато те
се забавляват.

Размери

Светещи наушници

• Дължина на дъгата на лентата за глава: 320 - 360
mm
• Размери на изделието (ШxДxВ): 14,6 x 18 x 4,5
cm
• Тегло на изделието: 0,128 кг

UPC

• UPC: 8 40063 20177 4
•

Наушниците разполагат с панели, които светят за
допълнителен блясък и фънки стил. Има четири
варианта, от които можете да изберете: червени
светлини, зелени светлини, сини светлини или
комбинация от трите! Просто натиснете бутона
върху наушника, за да прегледате опциите за
осветление.

Удобство за деца

Меките наушници и меката възглавничка в
лентата за глава предлагат удобство на децата,
независимо дали слушат музика, или гледат
любимите си ютубъри. Гъвкавата лента за глава се
регулира лесно.

Лесно управление

Лесно е за децата да използват бутоните за
управление на музика и обаждания, без някой да
им помага. Слушалките са готови да се сдвоят в
момента, в който включите Bluetooth. След като
са сдвоени, те си спомнят последното
устройство, към което са били сдвоени.

Лесно съхранение

Тези безжични детски слушалки с наушници се
отличават с умна конструкция, която се сгъва в
две посоки. Можете да ги сгънете плоски,
идеални за съхранение в чекмеджето на спалнята.
Или можете да ги сгънете плоски и навътре,
създавайки компактен комплект, който се побира
в джобове и чанти.

Аудио порт (3,5 мм жак)

3,5-милиметровият аудио порт позволява на
децата да свързват своите слушалки директно
към смартфон или ръчна конзола.

Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява
да задавате ограничения за силата на звука и
можете също да ограничите времето на
възпроизвеждане на ден или на седмица. Гласово
съобщение предупреждава детето ви, ако е
достигнато ограничението му и приложението
може автоматично да намали силата на звука, ако
се вдигне твърде високо.
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* Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със
стандартите EN 50332 за безопасно слушане.

