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Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници

TAKH301PK

Вършете си работата
Забавлявайте се със слушалките с наушници, които децата могат да персонализират. Тези
слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB и са достатъчно здрави за носене в
ученическата чанта. Децата могат да декорират наушниците със стикери или собствени
произведения на изкуството!
Възпроизвеждане навсякъде
• Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито
• Лесно дистанционно управление в кабела. Лесно управлявайте музиката и обажданията
Готови за вас
• Конструкция с компактно и плоско сгъване. Лесно съхранение
• Меки, удобни наушници. Перфектни за млади уши
• Лека лента за главата с възглавничка
Забавни. Фънки. Безопасни за млади уши.
• 32 мм акустични мембрани. Чист звук
• Наушници с възможност за персонализиране. Използвайте стикери или свое собствено
творение
• Гъвкава и регулируема лента за глава. Можете да я увивате или огъвате
• Ограничена сила на звука до 85 dB
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Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб С наушници, Меки наушници

Спецификации
Звук
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Акустична система: Затворена
Тип магнит: NdFeB
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Диаметър на високоговорителя: 32 мм
Максимална входяща мощност: 10 mW
Диафрагма: PET
Чувствителност: 95dB
Тип: динамично

Комфорт

• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване

Дизайн

• Цвят: Синьо

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):

Акценти
15 x 16 x 3,2 см
• Тегло: 0,113 кг

Габарити на опаковката

• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
17 x 20 x 4,5 см
• Бруто тегло: 0,2002 кг
• Нето тегло: 0,113 кг
• Тегло на опаковката: 0,0872 кг
• EAN: 48 95229 10096 1

Външен кашон
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Брой потребителски опаковки: 3
Външен кашон (л x Ш x В): 19,6 x 16,1 x 23,5 см
Бруто тегло: 0,751 кг
Нето тегло: 0,339 кг
Тегло на опаковката: 0,412 кг
GTIN: 1 48 95229 10096 8

•

Кабел 1,2 м

Идеална дължина на кабела, която ви дава
свободата да поставяте вашето аудиоустройство
където пожелаете.

32 мм акустични мембрани.

Специално проектирани за защита на младите
уши, тези слушалки имат 32 мм акустични
мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85
dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата
ви се наслаждават безопасно на своите мелодии,
видеоклипове и игри.

Наушници с възможност за
персонализиране.

Децата могат да персонализират тези слушалки
със стикери или дори най-новото си
произведение на изкуството. Прозрачното
външно покритие на наушниците се отваря, така
че да можете да поставите рисунка вътре. Три
комплекта стикери и графични карти се доставят
със слушалките.

Конструкция с компактно сгъване.

Тези безжични детски слушалки с наушници се
отличават с умна конструкция, която се сгъва в
две посоки. Можете да ги сгънете плоски,
идеални за съхранение в чекмеджето на спалнята.
Или можете да ги сгънете плоски и навътре,
създавайки компактен комплект, който се побира
в джобове и чанти.

Гъвкава и регулируема лента за глава

Здравата, гъвкава лента за глава се регулира лесно
и е достатъчно издръжлива, за да се съхранява в
раница или да се изпусне на пода. Тя дори може
силно да се огъне, без да се счупи. Каквото и да
са намислили децата, слушалките им ще останат
цели.

Меки, удобни наушници

Меките наушници и меката възглавничка в
лентата за глава предлагат удобство на децата,
независимо дали слушат музика, или гледат
любимите си потребители на YouTube.

Лека лента за главата с възглавничка
Лека лента за главата с възглавничка

Лесно дистанционно управление в
кабела.

1,2 м аудио кабел включва просто дистанционно
управление в кабела с вграден микрофон. Децата
могат да поставят на пауза музиката или да
отговорят на повикване. Всичко това, без да
докосват смартфона си.

Ограничена сила на звука до 85 dB

Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се
наслаждават безопасно на своите мелодии,
видеоклипове и игри.
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