
 

 

Philips
Fone de ouvido com 
microfone

Drivers de 32 mm/acabamento 

fechado

Supra-auricular
Espumas auriculares macias

TAKH101PK
Vamos lá!

Deixe que eles assistam, ouçam ou joguem com os fones de ouvido auriculares que não machucam 

seus ouvidos. Esses fones de ouvido coloridos são confortáveis e o volume é limitado a 85 dB. As 

crianças podem assistir aos seus programas ou ouvir suas músicas favoritas com segurança.

Funciona aonde você for
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• Controle remoto integrado simples de usar para controlar músicas e chamadas com facilidade

Pronto para você
• Design compacto e dobrável. Fácil de guardar
• Almofadas auriculares leves e confortáveis. Perfeitas para jovens ouvidos
• Alça leve e acolchoada

Pronto para arrasar. Seguro para jovens ouvidos.
• Drivers acústicos de 32 mm. Som nítido
• Volume limitado a 85 dB



 Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Drivers acústicos de 32 mm.
Projetados especialmente para proteger os jovens 
ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers 
acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. 
Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as 
crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e 
reproduzindo jogos com muita segurança.

Design compacto e dobrável.
Esses fones de ouvido auriculares com fio para 
crianças podem ser dobrados para dentro, 
deixando-os compactos. Ideal para guardá-los no 
bolso do casaco ou na bolsa.

Almofadas auriculares leves e 
confortáveis
As almofadas auriculares e as almofadas da alça são 
macias, proporcionando conforto para as crianças ao 
ouvir músicas ou assistir aos vídeos de seus 
YouTubers favoritos.

Alça leve e acolchoada
Alça leve e acolchoada

Controle remoto integrado simples de 
usar.
O cabo de áudio de 1,2 m inclui controle remoto 
integrado simples de usar, com um microfone 
embutido. Com isso, as crianças podem pausar a 
música ou atender a uma chamada sem a necessidade 
de tocar no smartphone.

Volume limitado a 85 dB
Você tem a tranquilidade de saber que as crianças 
estão ouvindo música, assistindo a vídeos e 
reproduzindo jogos com muita segurança.
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Conforto
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada

Design
• Cor: Rosa

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: NdFeB
• Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Diâmetro da caixa de som: 32 mm
• Entrada de energia máxima: 10 mW
• Diafragma: PET
• Sensibilidade: 95 dB
• Inserir: dinâmico

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 20 x 8,5 cm

• Peso bruto: 0,24 kg
• Peso líquido: 0,111 kg
• Peso da embalagem: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10092 3

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Embalagem externa (L x L x A): 

28,6 x 19,3 x 23,5 cm
• Peso bruto: 0,944 kg
• Peso líquido: 0,333 kg
• Peso da embalagem: 0,611 kg
• GTIN: 1 48 95229 10092 0

Dimensões
• Comprimento do arco da alça: 300 a 360 mm
• Dimensões do produto (L x P x A): 15 x 7,3 x 16 

cm
• Peso do produto: 0,111 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20043 2D
•

Especificações
Fone de ouvido com microfone
Drivers de 32 mm/acabamento fechado Supra-auricular, Espumas auriculares macias
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