
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar

TAKH101BL
Nu kör vi!

Låt dem titta, lyssna och spela med on-ear-hörlurarna som inte skadar deras öron. Dessa 
färgglada hörlurar är bekväma och volymen är begränsad till 85 dB. Barn kan titta på film 
eller lyssna på sina favoritlåtar på ett säkert sätt.

Spelar där du leker
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Enkel inbyggd fjärrkontroll. Styr enkelt musik och samtal

Redo för dig
• Kompakt vikbar design. Enkel förvaring
• Lätta, bekväma öronkuddar. Perfekt för små öron
• Lätt, vadderat huvudband

Redo att rocka loss. Säkra för unga öron.
• 32 mm akustiska element. Klart ljud
• Volymen är begränsad till 85 dB



 1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

32 mm akustiska element.
De här hörlurarna är särskilt utformade för att 
skydda unga öron och har 32 mm akustiska element 
som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med 
vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar, 
titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert 
sätt.

Kompakt vikbar design.
De här trådanslutna on-ear-hörlurarna för barn kan 
vikas inåt för att skapa ett kompakt paket. Perfekt 
när du vill stoppa ned dem i jackfickan eller väskan.

Lätta, bekväma öronkuddar
Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på 
huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens 
huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på 
YouTube.

Lätt, vadderat huvudband
Lätt, vadderat huvudband

Enkel inbyggd fjärrkontroll.
Den 1,2 m långa ljudsladden har en enkel inbyggd 
fjärrkontroll med inbyggd mikrofon. Barnen kan 
pausa musiken eller ta emot ett samtal. Allt utan att 
röra vid smarttelefonen.

Volymen är begränsad till 85 dB
Du kan slappna av med vetskapen att ditt barn kan 
lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina 
spel på ett säkert sätt.
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Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal

Design
• Färg: Blå

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: NdFeB
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 32 mm
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Membran: PET
• Känslighet: 95 dB
• Typ: dynamisk

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17 x 20 x 8,5 cm

• Bruttovikt: 0,24 kg
• Nettovikt: 0,111 kg
• Taravikt: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10093 0

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 28,6 x 19,3 x 23,5 cm
• Bruttovikt: 0,944 kg
• Nettovikt: 0,333 kg
• Taravikt: 0,611 kg
• GTIN: 1 48 95229 10093 7

Mått
• Huvudbågens längd: 300–360 mm
• Produktmått (B x D x H): 15 x 7,3 x 16 cm
• Produktvikt: 0,111 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20042 5
•
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