
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Měkké polstrování sluchátek

TAKH402PK
Staňte se hvězdou

Roztančete je pomocí těchto zábavných sluchátek na uši, která svítí. Tato odolná 
bezdrátová sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB. Panely LED v náušnících rozjasňují 
dětem jejich styl barevnými světýlky.

20 hodin přehrávání. Bezpečný zvuk. Jasná světla.
• 20 hodin přehrávání. Žádné kabely, žádné šmodrchání
• 32mm akustické reproduktory. Čistý zvuk
• Světelné panely LED v náušnících
• Hlasitost omezena na 85 dB

Hraje tam, kde si hrajete
• Flexibilní nastavitelný sluchátkový oblouk. Můžete ho zkroutit, ohnout
• Chytré párování. Automaticky vyhledejte zařízení Bluetooth
• Uživatelsky přívětivé ovládání tlačítky

Připraveno pro vás
• Komfortní polstrování sluchátek a oblouku. Dokonalé pro mladé uši
• Nastavitelné náušníky. Nálepky součástí balení
• Ploché a kompaktní skládání. Snadné skladování



 20 hodin přehrávání.
Tato bezdrátová sluchátka na uši si zamilují děti, ať 
už při výletech, nebo díky týdenní výdrži. Na jediné 
nabití vydrží 20 hodin přehrávání: což děti stačí 
zabavit minimálně na několik dní.

32mm akustické reproduktory.
Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na 
ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm 
akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 
85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti 
své melodie, videa a hry užívají bezpečně.

Komfortní polstrování náušníků 
a oblouku
Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování 
sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí – ať 
už poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené 
youtubery.

Nastavitelné náušníky.
Součástí balení je dokonce i sada nálepek, takže si 
děti mohou tato sluchátka ozdobit, jak se jim líbí!

Kompaktní sklopné provedení.
Tato bezdrátová sluchátka na uši určená dětem mají 
chytrý design, který lze složit do dvou směrů. Můžete 
je složit naplocho, což je ideální pro skladování 
v ložnici v zásuvce. Nebo je můžete složit naplocho 
a dovnitř, a vytvořit tak kompaktní balíček, který se 
vejde do kapes a tašek.

Flexibilní nastavitelný sluchátkový 
oblouk
Pevný, flexibilní sluchátkový oblouk se snadno 
přizpůsobí a je dostatečně pevný, aby vydržel pohyb 
v batohu nebo pád na podlahu. Můžete ho dokonce 
silně zkroutit, aniž byste ho zlomili. Bez ohledu na to, 
co budou děti vyvádět, zůstanou jejich sluchátka 
v celku.

Světelné panely LED
Náušníky jsou vybaveny světelnými panely LED, 
které propůjčují mimořádně nekonvenční nádech. 
Na výběr jsou čtyři varianty: červená světla, zelená 
světla, modrá světla nebo kombinace všech tří! 
Jednoduše stiskněte tlačítko na náušníku a projděte 
si možnosti světla.

Chytré párování.
Po jednom dlouhém stisknutí multifunkčního tlačítka 
jsou tato bezdrátová sluchátka Bluetooth připravena 
k párování. Po spárování si sluchátka pamatují 
poslední zařízení, se kterým byla spárována.

Uživatelsky přívětivé ovládání tlačítky
Uživatelsky přívětivé tlačítko umožňuje dětem 
snadno přijmout hovor, přeskočit skladbu nebo 
pozastavit přehrávanou skladbu. To vše bez nutnosti 
dotknout se svého smartphonu. Tlačítka hlasitosti na 
základně náušníku jsou snadno přístupná, stejně jako 
světelné tlačítko LED.

Hlasitost omezena na 85 dB
Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své 
melodie, videa a hry užívají bezpečně.
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Příslušenství
• Stručný návod
• Kabel USB

Možnosti připojení
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 5.0
• Maximální dosah: Až 10 m m

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti
• Správa hovorů: Přidržení hovoru, Příjem / 

Ukončení hovoru, Odmítnutí hovoru

Design
• Barva: Růžová

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba v pohotovostním režimu: 800 h
• Doba hovoru: 20 h
• Doba přehrávání hudby: 20 h

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů

• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Maximální příkon: 10 mW
• Membrána: PET
• Citlivost: 95 dB
• Typ: dynamický

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 20 x 4,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,215 kg
• Čistá hmotnost: 0,123 kg
• Hmotnost obalu: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10094 7

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Hrubá hmotnost: 0,796 kg
• Čistá hmotnost: 0,369 kg
• Hmotnost obalu: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10094 4

Rozměry
• Délka sluchátkového oblouku: 300–360 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 3,5 x 15 x 16 cm
• Hmotnost výrobku: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20039 5
•

Specifikace
Bezdrátová sluchátka
32mm reproduktory / uzavřená Na uši, Měkké polstrování sluchátek
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