
 

 

Philips
Auriculares sem fios

Diafragmas de 32 mm/posterior 

fechada

On-ear
Proteções suaves para os ouvidos

TAKH402BL

B
Pre
au
pa
rilhar como uma estrela
pare-os para a ação com os modernos auscultadores on-ear que se iluminam. Estes 

scultadores resistentes e sem fios têm o volume limitado a 85 dB. Um painel LED na proteção 
ra as orelhas permite que as crianças deem brilho ao seu estilo com luzes coloridas.

20 horas de tempo de reprodução. Som seguro. Luzes brilhantes.
• 20 horas de tempo de reprodução. Sem fios, sem emaranhamentos
• Diafragmas acústicos de 32 mm. Som nítido
• Painéis de luz LED nas proteções dos ouvidos
• Volume limitado a 85 dB

Reproduz onde quer que esteja
• Aro para a cabeça ajustável e flexível. Torça-o, dobre-o
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente dispositivos Bluetooth
• Botão de controlo fácil de utilizar

Preparado para si
• Almofadas confortáveis nos ouvidos e na cabeça. Perfeitas para os ouvidos das crianças
• Proteções dos ouvidos personalizáveis. Autocolantes incluídos
• Design totalmente dobrável compacto. Arrumação fácil



 20 horas de tempo de reprodução.
Desde viagens para fora até uma semana de tempo 
de antena - as crianças vão adorar estes 
auscultadores on ear sem fios. Têm 20 horas de 
tempo de reprodução com um único carregamento: 
suficiente para entretenimento durante alguns dias 
ou mais.

Diafragmas acústicos de 32 mm.
Especialmente concebidos para proteger os ouvidos 
das crianças, estes auscultadores apresentam 
diafragmas acústicos de 32 mm que foram limitados 
a 85 dB. Pode relaxar sabendo que os seus filhos 
estão a desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos 
com segurança.

Almofadas confortáveis nos ouvidos e na 
cabeça
Proteções dos ouvidos suaves e uma almofada do 
aro para a cabeça suave mantêm as crianças 
confortáveis, independentemente de estarem a ouvir 
música ou a ver os seus YouTubers favoritos.

Proteções dos ouvidos personalizáveis.
Está incluído um conjunto de autocolantes para as 
crianças poderem decorar estes auscultadores como 
quiserem!

Design dobrável compacto.
Estes auscultadores on-ear sem fios para crianças 
dispõem de um design inteligente que se dobra em 
duas direções. Pode dobrá-los totalmente para 
guardar numa gaveta do quarto. Ou pode dobrá-los 
totalmente e para dentro, criando um conjunto 
compacto que cabe nos bolsos de casacos e em 
sacos.

Aro para a cabeça ajustável e flexível
O aro para a cabeça forte e flexível ajusta-se 
facilmente e é suficientemente resistente para 
suportar ser atirado para dentro de uma mochila ou 
para cair ao chão. Pode até ser torcido sem partir. 
Seja o que for que as crianças façam, os seus 
auscultadores ficam inteiros.

Painéis de luz LED
As proteções dos ouvidos têm painéis de LED que se 
acendem para um toque extra de estilo moderno. 
Existem quatro variações à escolha: luzes vermelhas, 
luzes verdes, luzes azuis ou uma mistura das três! 
Basta premir o botão na proteção dos ouvidos para 
percorrer as opções de iluminação.

Emparelhamento inteligente.
Uma pressão longa do botão multifunções deixa 
estes auscultadores Bluetooth sem fios prontos para 
o emparelhamento. Após o emparelhamento, os 
auscultadores memorizam o último dispositivo com 
o qual foram emparelhados.

Botão de controlo fácil de utilizar
O botão de controlo fácil de utilizar faz com que seja 
mais simples para as crianças atender uma chamada, 
avançar uma faixa ou fazer uma pausa no que estão a 
ouvir. Tudo sem tocar no smartphone. Os botões de 
volume na base da proteção dos ouvidos são fáceis 
de alcançar, tal como o botão da luz LED.

Volume limitado a 85 dB
Pode relaxar sabendo que os seus filhos estão a 
desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos com 
segurança.
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Acessórios
• Guia de Iniciação Rápido
• Cabo USB

Conetividade
• Microfone: Microfone incorporado
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Chamada em Retenção, 

Alternar entre 2 chamadas, Atender/Terminar 
Chamada, Rejeitar Chamada, Alternar entre 
chamada e música

Design
• Cor: Azul

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo em espera: 800 horas
• Tempo conv.: 20 horas
• Tempo de reprodução de música: 20 hr

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: NdFeB
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da coluna: 32 mm

• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Diafragma: PET
• Sensibilidade: 95 dB
• Tipo: dinâmico

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

17 x 20 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,215 kg
• Peso líquido: 0,123 kg
• Tara: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10095 4

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Peso bruto: 0,796 kg
• Peso líquido: 0,369 kg
• Tara: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10095 1

Dimensões
• Comprimento do arco do aro para a cabeça: 300 - 

360 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 3,5 x 15 x 16 cm
• Peso do produto: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20038 8
•

Especificações
Auriculares sem fios
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada On-ear, Proteções suaves para os ouvidos
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