
 

 

Philips
Căști wireless

Difuzoare de 32 mm/design închis

Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi

TAKH402BL

F
Pr
Ac
ur
ii o vedetă
egăteşte-i de distracţie cu căştile supraauriculare îndrăzneţe cu lumini care se aprind. 
este căşti wireless rezistente sunt limitate la un volum de 85 dB. Cu un panou cu LED-
i în interiorul cupelor, copiii pot să îşi înveselească stilul prin lumini colorate.

20 de ore de redare. Sunet sigur. Lumini strălucitoare.
• 20 de ore de redare. Fără fire, fără cabluri încurcate.
• Difuzoare acustice de 32 mm. Sunet clar.
• Panouri luminoase cu LED-uri în cupe
• Volum limitat la 85 dB

Redare unde vrei tu
• Bandă de cap flexibilă, reglabilă. Se răsucește și se îndoaie.
• Asociere inteligentă. Găsește automat dispozitive Bluetooth.
• Control intuitiv cu ajutorul butoanelor

Pregătite pentru tine
• Pernuţe confortabile pentru cupe și banda de cap. Perfecte pentru urechile copiilor.
• Cupe personalizabile. Autocolante incluse.
• Design complet pliabil și compact. Depozitare ușoară.



 20 de ore de redare.
De la excursii până la orele săptămânale petrecute în 
faţa ecranului televizorului sau tabletei, copiii vor 
adora aceste căști supraauriculare wireless. Au parte 
de 20 de ore de redare la o singură încărcare: 
suficient cât să le mai alimenteze distracţia câteva zile 
sau mai mult.

Difuzoare acustice de 32 mm.
Proiectate special pentru a proteja urechile copiilor, 
aceste căști dispun de difuzoare acustice de 32 mm, 
limitate la un nivel de zgomot de 85 dB. Te poţi 
relaxa, știind că cei mici se bucură în siguranţă de 
melodiile, filmele și jocurile lor.

Pernuţe confortabile pentru cupe și 
banda de cap
Pernuţele moi pentru cupe și pernuţa moale pentru 
banda de cap asigură confortul copiilor – indiferent 
dacă ascultă muzică sau urmăresc pe YouTube 
canalele preferate.

Cupe personalizabile.
Există chiar și un set de autocolante incluse, pentru 
ca cei mici să poată decora aceste căști oricum își 
doresc!

Design pliabil compact.
Aceste căști wireless supraauriculare pentru copii au 
un design inteligent, care permite plierea în două 
direcţii. Le poţi plia complet, ideal pentru depozitare 
într-un sertar din dormitor. Sau le poţi plia complet 
spre interior, creând un pachet compact care încape 
în buzunarele hainelor și în genţi.

Bandă de cap flexibilă, reglabilă
Banda de cap puternică și flexibilă se reglează ușor și 
este suficient de rezistentă pentru a fi aruncată în 
rucsac sau scăpată pe podea. Poate fi răsucită foarte 
mult fără să se rupă. Indiferent ce fac copiii, căștile 
vor rămâne întregi.

Panouri luminoase cu LED-uri
Cupele sunt prevăzute cu panouri cu LED-uri, care 
se aprind pentru un plus de originalitate. Există patru 
variante din care poţi alege: lumini roșii, lumini verzi, 
lumini albastre sau o combinaţie a celor trei! Nu 
trebuie decât să apeși butonul de pe cupă pentru a 
parcurge opţiunile de iluminare.

Asociere inteligentă.
O apăsare lungă a butonului multifuncţional și căștile 
wireless cu Bluetooth sunt gata să fie asociate cu un 
dispozitiv. Odată asociate, căștile memorează ultimul 
dispozitiv cu care au fost asociate.

Control intuitiv cu ajutorul butoanelor
Butonul intuitiv ajută copiii să răspundă la un apel, să 
sară peste o melodie sau să oprească ce ascultau. 
Totul fără a atinge smartphone-ul. Butoanele de 
volum de pe baza cupei sunt ușor de accesat, ca și 
butonul pentru lumina LED.

Volum limitat la 85 dB
Te poţi relaxa, știind că cei mici se bucură în 
siguranţă de melodiile, filmele și jocurile lor.
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Accesorii
• Ghid de utilizare rapidă
• Cablu USB

Conectivitate
• Microfon: Microfon încorporat
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Rază maximă: Până la 10 m

Confort
• Controlul volumului
• Gestionare apeluri: Apel blocat, Comutarea între 2 

apeluri, Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, 
Comutaţi între apel și muzică

Design
• Culoare: Albastru

Alimentare
• Tip baterie: Li-polimer
• Durată standby: 800 de ore
• Timp de convorbire: 20 de ore
• Timp de redare a muzicii: 20 h

Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: NdFeB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm

• Diametru difuzor: 32 mm
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Diafragmă: PET
• Sensibilitate: 95dB
• Tip: dinamic

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 17 x 20 x 4,5 cm
• Greutate brută: 0,215 kg
• Greutate netă: 0,123 kg
• Greutate proprie: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10095 4

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Greutate brută: 0,796 kg
• Greutate netă: 0,369 kg
• Greutate proprie: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10095 1

Dimensiuni
• Lungimea arcului benzii de cap: 300 - 360 mm
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 3,5 x 15 x 16 

cm
• Greutate produs: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20038 8
•
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