
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Měkké polstrování sluchátek

TAKH101BL
Pojďme na to!

Nechte je, ať sledují, poslouchají nebo hrají se sluchátky na uši, která jim neublíží. Tato 
barevná sluchátka jsou pohodlná a mají omezenou hlasitost na 85 dB. Děti si mohou 
bezpečně vychutnat sledování nebo oblíbenou hudbu.

Hraje tam, kde si hrajete
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Jednoduchý zabudovaný dálkový ovládač. Snadné ovládání hudby a hovorů

Připraveno pro vás
• Kompaktní sklopné provedení. Snadné skladování
• Lehké a pohodlné polstrování náušníků. Dokonalé pro mladé uši
• Lehký polstrovaný sluchátkový oblouk

Připravené pro rock. Bezpečné pro děti.
• 32mm akustické reproduktory. Čistý zvuk
• Hlasitost omezena na 85 dB



 1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

32mm akustické reproduktory.
Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na 
ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm 
akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 
85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti 
své melodie, videa a hry užívají bezpečně.

Kompaktní sklopné provedení.
Tato kabelová sluchátka na uši určená dětem lze 
složit dovnitř, a vytvořit tak kompaktní balíček. 
Dokonalé řešení pro případy, kdy je chcete vsunout 
do kapsy kabátu nebo do tašky.

Lehké, pohodlné polstrování sluchátek
Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování 
sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí, ať už 
poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené 
youtubery.

Lehký polstrovaný sluchátkový oblouk
Lehký polstrovaný sluchátkový oblouk

Jednoduchý zabudovaný dálkový 
ovládač.
1,2m audiokabel obsahuje jednoduchý zabudovaný 
dálkový ovladač s vestavěným mikrofonem. Děti 
mohou pozastavit hudbu nebo přijmout hovor. To 
vše bez nutnosti dotknout se svého smartphonu.

Hlasitost omezena na 85 dB
Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své 
melodie, videa a hry užívají bezpečně.
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Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru

Design
• Barva: Modrá

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Maximální příkon: 10 mW
• Membrána: PET
• Citlivost: 95 dB
• Typ: dynamický

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 20 x 8,5 cm

• Hrubá hmotnost: 0,24 kg
• Čistá hmotnost: 0,111 kg
• Hmotnost obalu: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10093 0

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 28,6 x 19,3 x 23,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,944 kg
• Čistá hmotnost: 0,333 kg
• Hmotnost obalu: 0,611 kg
• GTIN: 1 48 95229 10093 7

Rozměry
• Délka sluchátkového oblouku: 300–360 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 15 x 7,3 x 16 cm
• Hmotnost výrobku: 0,111 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20042 5
•

Specifikace
Sluchátka s mikrofonem
32mm reproduktory / uzavřená Na uši, Měkké polstrování sluchátek
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