
 

 

Philips
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki

TAKH301BL
Pozwól dziecku wyrazić swój styl

Kolorowa zabawa z muzyką — słuchawki nauszne dla dzieci można samodzielnie 
ozdabiać naklejkami lub własnymi dziełami sztuki. Urządzenie ma ograniczenie głośności 
do 85 dB i jest na tyle wytrzymałe, że można je nosić w plecaku.

Odtwarzają muzykę tam, gdzie jesteś
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Prosty w obsłudze pilot na przewodzie ułatwia sterowanie muzyką i połączeniami

Gotowe dla Ciebie
• Niewielka, składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie
• Lekkie i wygodne poduszki nauszne, idealne dla małych uszu
• Lekka, miękka opaska na głowę

Zabawne, zawadiackie i bezpieczne dla młodych uszu
• 32-milimetrowe przetworniki akustyczne zapewniające czysty dźwięk
• Regulowane nakładki nauszne, które można ozdobić naklejkami lub własnymi rysunkami
• Elastyczna i regulowana opaska na głowę, którą można skręcić i zgiąć
• Głośność ograniczona do 85 dB



 Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

32-milimetrowe przetworniki 
akustyczne
Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z 
myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe 
przetworniki akustyczne, których głośność jest 
ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, 
wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych 
utworów, dźwięków z filmów i gier.

Personalizowane nakładki nauszne
Dzieci mogą spersonalizować słuchawki za pomocą 
naklejek, a nawet swoich własnych dzieł. 
Przezroczysta powłoka zewnętrzna nakładek 
nausznych otwiera się, umożliwiając umieszczenie 
wewnątrz rysunku. Słuchawki są dostarczane z 
trzema zestawami naklejek i kart z grafikami.

Niewielka, składana konstrukcja
Te bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci 
mają praktyczną konstrukcję składaną w dwóch 
kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwia 
przechowywania ich w szufladzie. Można je również 
złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu 
zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Elastyczna i regulowana opaska na głowę
Mocną, elastyczną opaskę na głowę można łatwo 
regulować. Jest na tyle trwała, że nadaje się do 
noszenia w plecaku, przetrwa także przypadkowe 
upuszczenie na podłogę. Można ją nawet bardzo 
mocno wygiąć, nie uszkadzając jej. Niezależnie od 
tego, co robią dzieci, ich słuchawki pozostaną w 
jednym kawałku.

Lekkie i wygodne poduszki
Miękkie poduszki nauszne wraz z miękką poduszką 
opaski zapewniają dzieciom komfort podczas 
słuchania muzyki lub oglądania ulubionych 
YouTuberów.

Lekka, miękka opaska na głowę
Lekka, miękka opaska na głowę

Prosty w obsłudze pilot na przewodzie
Do przewodu audio o długości 1,2 m dołączono 
także prostego w obsłudze pilota na przewodzie z 
wbudowanym mikrofonem. Dzieci mogą 
wstrzymywać muzykę lub odbierać połączenia. A 
wszystko to bez dotykania smartfona.

Głośność ograniczona do 85 dB
Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci 
bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków 
z filmów i gier.
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Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia

Wykończenie
• Kolor: Niebieska

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Membrana: Tworzywo PET
• Czułość: 95 dB
• Typ: dynamiczny

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
17 x 20 x 4,5 cm

• Waga brutto: 0,2002 kg
• Waga netto: 0,113 kg
• Waga opakowania: 0,0872 kg
• EAN: 48 95229 10097 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,6 x 16,1 x 23,5 cm
• Waga brutto: 0,751 kg
• Waga netto: 0,339 kg
• Waga opakowania: 0,412 kg
• GTIN: 1 48 95229 10097 5

Wymiary
• Długość łuku opaski na głowę: 300–360 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 15 × 3,2 × 16 cm
• Waga produktu: 0,113 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki z mikrofonem
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki
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