Philips
Trådlösa hörlurar

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar

TAKH402PK

Gläns som en stjärna
Gör dem redo att rocka loss med läckra on-ear-hörlurar som lyser upp. De här slittåliga,
trådlösa hörlurarna är volymbegränsade till 85 dB. En LED-panel i öronsnäckan gör att
barnen kan lysa upp sin stil med färgstarkt ljus.
20 timmars uppspelningstid. Säkert ljud. Starkt ljus.
• 20 timmars uppspelningstid. Inga sladdar, inget trassel
• 32 mm akustiska element. Klart ljud
• LED-paneler i öronsnäckorna
• Volymen är begränsad till 85 dB
Spelar där du leker
• Flexibelt, justerbart huvudband. Vrid det, böj det
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheter automatiskt
• Användarvänlig knappkontroll
Redo för dig
• Bekväma öronkuddar och vadderat huvudband. Perfekt för små öron
• Anpassningsbara öronsnäckor. Klistermärken medföljer
• Vikbar och kompakt design. Enkel förvaring

TAKH402PK/00

Trådlösa hörlurar

32 mm element/sluten baksida On-ear, Mjuka öronkuddar

Specifikationer
Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: Stängd
Magnettyp: NdFeB
Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Högtalardiameter: 32 mm
Maximal ineffekt: 10 mW
Membran: PET
Känslighet: 95 dB
Typ: dynamisk

Anslutningar
•
•
•
•

Mikrofon: Inbyggd mikrofon
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-version: 5.0
Maximal räckvidd: Upp till 10 m m

Bekvämlighet

• Volymkontroll
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Besvara/avsluta
samtal, Avvisa samtal

Tillbehör

• Snabbstartguide
• USB-kabel

Effekt

• Batterityp: Litiumpolymer

Funktioner
• Standby-tid: 800 timmar
• Samtalstid: 20 timmar
• Uppspelningstid för musik: 20 tim

20 timmars uppspelningstid.

• Färg: Rosa

Barn kommer att älska de här trådlösa on-earhörlurarna under allt från resor till en veckas
skärmtid. De får 20 timmars uppspelningstid från en
enda laddning: tillräckligt för att bli underhållna i
några dagar eller mer.

Produktstorlek

32 mm akustiska element.

Design

• Produktens mått (B x H x D): 3,5 x 16 x 15 cm
• Vikt: 0,114 kg

Förpackningens mått

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D):
17 x 20 x 4,5 cm
• Bruttovikt: 0,215 kg
• Nettovikt: 0,123 kg
• Taravikt: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10094 7

Yttre kartong
•
•
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 3
Yttre kartong (L x B x H): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
Bruttovikt: 0,796 kg
Nettovikt: 0,369 kg
Taravikt: 0,427 kg
GTIN: 1 48 95229 10094 4

•

De här hörlurarna är särskilt utformade för att
skydda unga öron och har 32 mm akustiska element
som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med
vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar,
titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert
sätt.

Bekväma öronkuddar och vadderat
huvudband

Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på
huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens
huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på
YouTube.

Anpassningsbara öronsnäckor.

Hörlurarna levereras även med en uppsättning
klistermärken, så att barnen kan dekorera dem hur
de vill!

Kompakt vikbar design.

De här trådlösa on-ear-hörlurarna för barn har en
smart design som kan vikas ihop i två riktningar. Du
kan vika ihop dem så att de blir platta, perfekt för
förvaring i en byrålåda. Eller kan du vika ihop dem
inåt och skapa ett kompakt paket som passar i
jackfickor och väskor.

Flexibelt, justerbart huvudband

Det starka, flexibla huvudbandet kan enkelt anpassas
och klarar av att kastas ned i en ryggsäck eller tappas
på golvet. Det kan till och med vridas hårt utan att gå
sönder. Oavsett vad barnen gör kommer hörlurarna
att hålla.

LED-paneler

Öronsnäckorna har LED-paneler som lyser upp för
en extra cool stil. Det finns fyra varianter att välja
bland: röda lampor, gröna lampor, blå lampor eller
en blandning av alla tre! Tryck sedan bara på knappen
på öronsnäckan för att gå igenom ljusalternativen.

Smart ihopparning.

En lång tryckning på flerfunktionsknappen gör att de
här trådlösa Bluetooth-hörlurarna kan paras ihop.
När de är ihopparade kommer hörlurarna ihåg den
sista enheten de parades ihop med.

Användarvänlig knappkontroll

Användarvänlig knapp gör det lätt för barn att ta
emot ett samtal, hoppa över ett spår eller pausa det
de lyssnar på. Allt utan att röra vid smarttelefonen.
Volymknapparna längst ned på öronsnäckan är lätta
att nå, och det är även LED-lampsknappen.

Volymen är begränsad till 85 dB

Du kan slappna av med vetskapen att ditt barn kan
lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina
spel på ett säkert sätt.
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