
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens

TAKH402PK
Straal als een echte ster

Maak ze klaar om te rocken met de funky on-ear-hoofdtelefoon die oplicht. Het volume 
van deze robuuste, draadloze hoofdtelefoon is beperkt tot 85 dB. Met het LED-paneel in 
de oorschelp kunnen kinderen hun stijl opfleuren met kleurrijke verlichting.

20 uur afspeeltijd. Veilig geluid. Heldere lichten.
• 20 uur afspeeltijd. Geen kabels, geen wirwar
• Akoestische drivers van 32 mm. Helder geluid
• LED-lampjes in de oorschelpen
• Volume beperkt tot 85 dB

Speelt waar u speelt
• Flexibele, verstelbare hoofdband. Draaien en buigen
• Slimme koppeling. Bluetooth-apparaten automatisch zoeken
• Gebruiksvriendelijke knopbediening

Klaar voor u
• Comfortabele oor- en hoofdbandkussens. Perfect voor jonge oren
• Aanpasbare oorschelpen. Inclusief stickers
• Plat en compact op te vouwen. Eenvoudig opbergen



 20 uur afspeeltijd.
Kinderen zullen deze draadloze on-ear-
hoofdtelefoon geweldig vinden, of ze nu onderweg 
zijn of een week lang achter een scherm zitten. Ze 
krijgen 20 uur afspeeltijd na één keer opladen: 
genoeg voor een paar dagen of langer.

Akoestische drivers van 32 mm.
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge 
oren te beschermen en beschikt over akoestische 
drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft 
zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van 
kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, 
video's en games genieten.

Comfortabel oor- en hoofdbandkussen
De zachte oorschelpkussens en zachte hoofdband 
zitten lekker bij de kinderen, of ze nu naar muziek 
luisteren of naar hun favoriete You-Tubesterren 
kijken.

Aanpasbare oorschelpen.
Er wordt zelfs een set stickers meegeleverd, zodat 
kinderen deze hoofdtelefoon kunnen versieren zoals 
ze dat willen!

Compact, opvouwbaar ontwerp.
Deze draadloze on-ear-hoofdtelefoon voor kinderen 
heeft een slim ontwerp dat in twee richtingen kan 
worden opgevouwen. U kunt het design plat 
opvouwen, ideaal om op te bergen in een lade op de 
slaapkamer. U kunt het ook plat en naar binnen 
vouwen, waardoor een compacte bundel ontstaat 
die in jaszakken en tassen past.

Flexibele, verstelbare hoofdband
De sterke, flexibele hoofdband past zich gemakkelijk 
aan en is sterk genoeg om heel te blijven in een 
rugzak of op de vloer te vallen. Hij kan zelfs hard 
worden gedraaid zonder te breken. Wat de kinderen 
ook doen, hun hoofdtelefoon blijft heel.

LED-lampje
De oorschelpen hebben LED-lampjes die oplichten 
voor een extra funky stijl. U kunt kiezen uit vier 
varianten: rode, groene, blauwe of een combinatie 
van alle drie! Druk gewoon op de knop op de 
oorschelp om door de lichtopties te bladeren.

Slim koppelen.
Als u de multifunctionele knop één keer lang 
ingedrukt houdt, is deze draadloze Bluetooth-
hoofdtelefoon klaar om te koppelen. Nadat deze is 
gekoppeld, onthoudt de hoofdtelefoon het laatste 
apparaat waarmee deze is gekoppeld.

Gebruiksvriendelijke knopbediening
Met de gebruiksvriendelijke knop kunnen kinderen 
eenvoudig bellen, nummers overslaan of pauzeren 
waar ze naar luisteren. En dat alles zonder de 
smartphone aan te raken. De volumeknoppen aan de 
onderkant van de oorschelp zijn gemakkelijk te 
bereiken, evenals de LED-knop.

Volume beperkt tot 85 dB
U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker 
van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, 
video's en games genieten.
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Accessoires
• Snelstartgids
• USB-kabel

Connectiviteit
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 5,0
• Maximumbereik: Maximaal 10 m m

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Gesprek in wacht, Oproep 

aannemen/beëindigen, Oproep weigeren

Ontwerp
• Kleur: Roze

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Stand-bytijd: 800 uur
• Spreektijd: 20 uur
• Afspeeltijd muziek: 20 uur

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: NdFeB
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 32 mm

• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Diafragma: PET
• Gevoeligheid: 95 dB
• Type: dynamisch

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 20 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,215 kg
• Nettogewicht: 0,123 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10094 7

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Omdoos (L x B x H): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Brutogewicht: 0,796 kg
• Nettogewicht: 0,369 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10094 4

Afmetingen
• Booglengte hoofdband: 300 - 360 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 3,5 x 15 x 16 cm
• Gewicht van het product: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20039 5
•

Specificaties
Draadloze hoofdtelefoon
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens
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