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Ασύρματα ακουστικά

Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική 

μόνωση

Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

TAKH402PK
Εντυπωσιάστε σαν αστέρι

Τα παιδιά θα τραβήξουν τα βλέμματα με τα μοντέρνα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που 

προσφέρουν μοναδική εμφάνιση. Αυτά τα ανθεκτικά, ασύρματα ακουστικά περιορίζουν την 

ένταση ήχου στα 85 dB. Η οθόνη LED στα καλύμματα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

απογειώσουν το στυλ τους με πολύχρωμα φώτα.

20 ώρες αναπαραγωγής. Ασφαλής ήχος. Εντυπωσιακά φώτα.
• 20 ώρες αναπαραγωγής. Χωρίς καλώδια, χωρίς μπέρδεμα
• Ακουστικοί οδηγοί 32 χιλ. Καθαρός ήχος
• Φωτεινά τμήματα LED στα καλύμματα αυτιού
• Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB

Σας ακολουθούν όπου κι αν παίζετε
• Ευέλικτο, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής. Στρίψτε το, λυγίστε το
• Έξυπνη σύζευξη. Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Bluetooth
• Έλεγχος με εύχρηστο κουμπί

Έτοιμα για εσάς
• Άνετα καλύμματα και στήριγμα κεφαλής. Τέλεια για παιδικά αυτιά
• Ρυθμιζόμενα καλύμματα αυτιού. Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητα
• Αναδιπλούμενη σχεδίαση με μικρό μέγεθος. Εύκολη αποθήκευση



 Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες.
Στα ταξίδια ή στην τηλεόραση, τα παιδιά θα 
λατρέψουν αυτά τα ασύρματα ακουστικά με 
στήριγμα κεφαλής. Μία φόρτιση εξασφαλίζει 20 
ώρες αναπαραγωγής: αρκετός χρόνος για 
ψυχαγωγία που διαρκεί μερικές ημέρες ή 
περισσότερο.

Ακουστικοί οδηγοί 32 χιλ.
Ειδικά σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα 
παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν 
ακουστικούς οδηγούς 32 χιλ. που έχουν 
περιοριστεί στα 85 dB. Μπορείτε να είστε 
σίγουροι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας 
απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο και τα 
παιχνίδια με ασφάλεια.

Άνετα καλύμματα και στήριγμα 
κεφαλής
Μαλακά καλύμματα αυτιών και μαλακό στήριγμα 
κεφαλής με επένδυση, ώστε τα παιδιά να είναι 
άνετα όταν ακούν μουσική ή παρακολουθούν τους 
αγαπημένους τους YouTuber.

Ρυθμιζόμενα καλύμματα αυτιού.
Περιλαμβάνεται σετ αυτοκόλλητων, έτσι τα παιδιά 
μπορούν να διακοσμήσουν τα ακουστικά όπως 
τους αρέσει!

Αναδιπλούμενη σχεδίαση με μικρό 
μέγεθος.
Αυτά τα ασύρματα παιδικά ακουστικά διαθέτουν 
έξυπνη σχεδίαση με αναδίπλωση προς δύο 
κατευθύνσεις. Μπορείτε να τα διπλώσετε επίπεδα, 
για φύλαξη στο συρτάρι του κομοδίνου, ή προς τα 
μέσα, για μικρότερο μέγεθος, ώστε να χωράνε 
στην τσέπη ή στην τσάντα.

Εύκαμπτο, ρυθμιζόμενο στήριγμα 
κεφαλής
Το ανθεκτικό, εύκαμπτο στήριγμα κεφαλής 
ρυθμίζεται εύκολα και αντέχει ακόμα και αν ριχτεί 
σε ένα σακίδιο ή πέσει στο δάπεδο. Μπορεί ακόμη 
και να λυγίσει χωρίς να σπάσει. Ό,τι και αν 
σκαρφίζονται τα παιδιά, τα ακουστικά τους θα 
παραμείνουν σώα και αβλαβή.

Φωτεινά τμήματα LED
Τα καλύμματα αυτιών διαθέτουν φωτεινά τμήματα 
LED που ανάβουν για πιο funky στυλ. Διατίθενται 
τέσσερις παραλλαγές για να επιλέξετε: κόκκινο, 
πράσινο, μπλε φως ή συνδυασμός των τριών! 
Απλά πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα για να 
επιλέξετε διαδοχικά όποιο προτιμάτε.

Έξυπνη σύζευξη.
Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού 
πολλαπλών λειτουργιών, τα ασύρματα ακουστικά 
Bluetooth είναι έτοιμα για σύζευξη. Μετά τη 
σύζευξη, τα ακουστικά απομνημονεύουν τη 
συσκευή για την επόμενη φορά.

Έλεγχος με εύχρηστο κουμπί
Με το εύχρηστο κουμπί τα παιδιά απαντούν 
εύκολα σε κλήσεις, παραλείπουν κάποιο κομμάτι 
που ακούν ή σταματούν τη μουσική, χωρίς καν να 
ακουμπήσουν το smartphone. Τα κουμπιά έντασης 
στη βάση του καλύμματος αυτιού είναι εύκολα 
προσβάσιμα, όπως και το κουμπί για τον φωτισμό 
LED.

Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB
Μπορείτε να είστε σίγουροι, γνωρίζοντας τα 
παιδιά σας απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο 
και τα παιχνίδια με ασφάλεια.
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Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγ. έναρξης
• Καλώδιο USB

Συνδεσιμότητα
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Έκδοση Bluetooth: 5,0
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 μ. ιγ

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου
• Διαχείριση κλήσεων: Κλήση σε αναμονή, 
Απάντηση/τερματισμός κλήσης, Απόρριψη 
κλήσης

Σχεδίαση
• Χρώμα: Ροζ

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου
• Χρόνος αναμονής: 800 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: 20 ώρες
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 20 ώρ.

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: NdFeB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.

• Μέγιστη ισχύς: 10 mW
• Διάφραγμα: PET
• Ευαισθησία: 95 dB
• Τύπος: δυναμικό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17" x 20 x 4,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,215 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,123 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,092 κ.
• EAN: 48 95229 10094 7

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,5 x 19,6 x 16,1 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,796 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,369 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,427 κ.
• GTIN: 1 48 95229 10094 4

Διαστάσεις
• Μήκος τόξου στηρίγματος κεφαλής: 300 - 360 
χιλ.

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 3,5 x 15 x 16 εκ.
• Βάρος προϊόντος: 0,114 κ.

UPC
• UPC: 8 40063 20039 5
•

Προδιαγραφές
Ασύρματα ακουστικά
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση Αγκαλιάζουν το αυτί, Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
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