
 

 

Philips
Langattomat kuulokkeet

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvien päälle asetettavat
Pehmeät korvatyynyt

TAKH402BL

O
Ro
lan
lisä
le kirkkain tähti
kkaa rytmikkäillä korvat peittävillä kuulokkeilla, joihin syttyy valo. Kestävissä, 
gattomissa kuulokkeissa on äänenvoimakkuudenrajoitus 85 desibeliin asti. Lapset voivat 
tä tyyliinsä värikkäitä valoja korvakuppien LED-paneelien avulla.

20 tunnin toistoaika. Turvallinen äänentaso. Kirkkaat valot.
• 20 tunnin toistoaika. Ei johtoja, ei sotkeutumista
• 32 millimetrin akustiset elementit. Kirkas ääni
• LED-valopaneelit korvakupeissa
• Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti

Musiikkia siellä, missä leikitkin
• Joustava, säädettävä kuulokesanka. Väännä ja käännä sitä
• Älykäs pariliitäntä. Löydä Bluetooth-laitteesi automaattisesti
• Käyttäjäystävälliset painikeohjaimet

Valmiina sinua varten
• Miellyttävä korva- ja kuulokesankatyyny. Täydellinen nuorille korville
• Muunneltavat korvakupit. Mukana tarroja
• Taittuva ja tilaa säästävä muotoilu. Helppo säilyttää



 20 tunnin toistoaika.
Lapset rakastavat näitä langattomia korvat peittäviä 
kuulokkeita automatkoilla ja viettäessään aikaa 
ruudun ääressä. 20 tunnin toistoaika yhdellä 
latauksella: viihdettä riittää vähintään muutamaksi 
päiväksi.

32 millimetrin akustiset elementit
Suunniteltu erityisesti suojaamaan nuoria korvia. 
Näissä kuulokkeissa on 32 mm:n akustiset elementit, 
joissa on rajoitus 85 desibeliin asti . Voit olla 
huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, videoista ja 
peleistä turvallisesti.

Miellyttävä korva- ja kuulokesankatyyny
Pehmeät korvatyynyt ja pehmeä kuulokesankatyyny 
tuntuu lapsista mukavalta, kun he kuuntelevat 
musiikkia tai katsovat suosikkitubettajiaan.

Muunneltavat korvakupit
Paketin mukana toimitetaan tarroja, joilla lapset 
voivat koristella kuulokkeensa haluamallaan tavalla!

Pienikokoinen, kokoontaittuva malli
Näissä langattomissa lapsille suunnatuissa korvat 
peittävissä kuulokkeissa on kätevä kahteen suuntaan 
taittuva muotoilu. Ne voi taittaa kasaan, joten niitä 
voi säilyttää yöpöydän laatikossa. Voit taittaa ne 
myös vielä sisäänpäin nipuksi, joka mahtuu takin 
taskuun tai laukkuun.

Joustava, säädettävä kuulokesanka
Kovaa, joustavaa kuulokesankaa on helppo säätää ja 
se on tarpeeksi vahva, jotta kuulokkeet voi heittää 
reppuun tai pudottaa maahan. Sanka ei murru 
väännettäessä. Mitä lapset ikinä keksivätkään, 
kuulokkeet pysyvät silti ehjänä.

LED-valopaneelit
Korvakuppien LED-paneelien valot lisäävät tyyliisi 
ripauksen säihkettä. Voit valita neljästä erilaisesta 
vaihtoehdosta: punaiset, vihreät tai siniset valot tai 
nämä kaikki yhdessä! Paina korvakupin painiketta ja 
selaa valovaihtoehtoja.

Älykäs pariliitäntä.
Paina langattomien Bluetooth-kuulokkeiden 
monitoimipainiketta kerran pitkään, jolloin se on 
valmiina tekemään pariliitoksen. Aiemmin pariliitetyt 
kuulokkeet muistavat laitteen, johon pariliitäntä on 
viimeksi muodostettu.

Käyttäjäystävälliset painikeohjaimet
Käyttäjäystävällisillä painikkeilla lapsien on helppo 
soittaa puhelu, ohittaa tai keskeyttää kuuntelemansa 
kappale. Kaikki tämä koskematta älypuhelimeen. 
Kuulokkeiden pohjassa oleviin 
äänenvoimakkuuspainikkeisiin sekä LED-valon 
painikkeeseen ylettyy vaivattomasti.

Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 
desibeliin asti
Voit olla huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, 
videoista ja peleistä turvallisesti.
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Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• USB-johto

Liitännät
• Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 5,0
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Puhelujen hallinta: Puhelujen pito, Puhelusta 

toiseen siirtyminen, Vastaaminen/puhelun 
lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Siirtyminen 
puhelun ja musiikin välillä

Muotoilu
• Väri: Sininen

Virta
• Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeri
• Valmiusaika: 800 tuntia
• Puheaika: 20 tuntia
• Musiikin toistoaika: 20 h

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: NdFeB
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz

• Impedanssi: 32 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Enimmäisteho: 10 mW
• Kalvo: PET
• Herkkyys: 95 dB
• Tyyppi: dynaaminen

Pakkauksen mitat
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 20 x 4,5 cm
• Kokonaispaino: 0,215 kg
• Nettopaino: 0,123 kg
• Bruttopaino: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10095 4

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Kokonaispaino: 0,796 kg
• Nettopaino: 0,369 kg
• Bruttopaino: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10095 1

Mitat
• Kuulokesangan pituus: 300–360 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 3,5 x 15 x 16 cm
• Laitteen paino: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20038 8
•
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