
 

 

Philips
Tai nghe có micrô

Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía 

sau

Đặt trên tai
Mếng đệm tai mềm

TAKH101PK
Đi thôi!

Hãy để trẻ em nghe nhìn hoặc giải trí với tai nghe đặt trên tai để tránh làm tổn thương tai của các em. 

Những tai nghe đầy màu sắc này rất thoải mái và chỉ giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Trẻ em có thể 

tha hồ giải trí trên màn hình thiết bị hoặc tận hưởng những giai điệu yêu thích của mình một cách an 

toàn.

Phát nhạc mọi nơi

• Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

• Bộ phận điều khiển từ xa nội tuyến đơn giản. Dễ dàng kiểm soát nhạc và cuộc gọi

Sẵn sàng bắt đầu ngày mới

• Thiết kế có thể gấp gọn. Cất giữ dễ dàng

• Miếng đệm ở củ tai nhẹ và thoải mái. Là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ tai trẻ em

• Vòng ôm đầu nhẹ và có đệm

Sẵn sàng để khuấy động. An toàn cho tai trẻ em.

• Bộ kích âm thanh 32 mm. Âm thanh rõ ràng

• Âm lượng giới hạn ở 85 dB



 

Cáp 1,2 m
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị 
âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Bộ kích âm thanh 32 mm.
Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe 
này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn 
ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi 
biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi 
game một cách an toàn.

Thiết kế có thể gấp gọn.
Tai nghe có dây đặt trên tai dành cho trẻ em này có 
thể gấp ngược vào trong thành cuộn gọn gàng. Là lựa 
chọn hoàn hảo khi bạn muốn cất nhanh vào túi áo 
khoác hoặc túi xách.

Miếng đệm tai nhẹ và thoải mái
Miếng đệm mềm ở củ tai và miếng đệm mềm ở vòng 
ôm đầu giúp trẻ luôn thấy thoải mái dù đang nghe 
nhạc hay đang xem kênh YouTube yêu thích.

Vòng ôm đầu nhẹ và có đệm
Vòng ôm đầu nhẹ và có đệm

Bộ phận điều khiển từ xa nội tuyến đơn 
giản.
Dây âm thanh 1,2 m gồm có bộ phận điều khiển từ 
xa nội tuyến đơn giản, tích hợp sẵn micrô. Trẻ em có 
thể tạm dừng nhạc hoặc trả lời cuộc gọi, hoàn toàn 
không cần chạm vào điện thoại thông minh.

Âm lượng giới hạn ở 85 dB
Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe 
nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.
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Tiện lợi
• Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi

Thiết kế
• Màu sắc: Hồng

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Kín
• Dạng nam châm: NdFeB
• Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
• Trở kháng: 32 Ohm
• Đường kính loa: 32mm
• Công suất vào tối đa: 10 mW
• Màng chắn: PET
• Độ nhạy: 95dB
• Loại: động

Kích thước hộp đóng gói
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 17 x 20 x 8,5 cm

• Tổng trọng lượng: 0,24 kg
• Trọng lượng: 0,111 kg
• Trọng lượng bì: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10092 3

Hộp các tông ngoài
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

28,6 x 19,3 x 23,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,944 kg
• Trọng lượng: 0,333 kg
• Trọng lượng bì: 0,611 kg
• GTIN: 1 48 95229 10092 0

Kích thước
• Chiều dài vòng đeo đầu: 300 - 360 mm
• Kích thước sản phẩm (RxSxC): 15 x 7,3 x 16 cm
• Khối lượng sản phẩm: 0,111 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20043 2D
•

Các thông số

Tai nghe có micrô
Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau Đặt trên tai, Mếng đệm tai mềm

http://www.philips.com

