
 

 

Philips
Tai nghe không dây

Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía 

sau

Đặt trên tai
Mếng đệm tai mềm

TAKH402PK
Tỏa sáng như một ngôi sao

Giúp trẻ em thỏa sức khuấy động với tai nghe nhét tai vui nhộn có thể phát sáng. Những 

tai nghe không dây bền chắc này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Bảng đèn LED trong 

củ tai cho phép trẻ em thể hiện phong cách của riêng mình với đèn nhiều màu sắc.

Thời gian phát 20 giờ. Âm thanh an toàn. Đèn sáng rực rỡ.

• Thời gian phát 20 giờ. Không dây, không rối

• Bộ kích âm thanh 32 mm. Âm thanh rõ ràng

• Bảng đèn LED trong củ tai

• Âm lượng giới hạn ở 85 dB

Phát nhạc mọi nơi

• Bộ phận ôm đầu dẻo và có thể vặn hoặc bẻ tùy chỉnh

• Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

• Kiểu điều khiển nút thân thiện với người dùng

Sẵn sàng bắt đầu ngày mới

• Miếng đệm tai và bộ phận ôm đầu thoải mái. Là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ tai trẻ em

• Củ tai có thể tùy chỉnh được. Có nhãn dán kèm theo

• Thiết kế có thể gấp phẳng và gấp gọn. Cất giữ dễ dàng



 

Thời gian phát 20 giờ.
Từ những chuyến đi xa đến một tuần sử dụng thiết 
bị, trẻ sẽ yêu thích tai nghe không dây đặt trên tai 
này. Tai nghe có thể phát nhạc trong 20 giờ chỉ sau 
một lần sạc duy nhất: đủ để giải trí trong vài ngày trở 
lên.

Bộ kích âm thanh 32 mm.
Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe 
này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn 
ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi 
biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi 
game một cách an toàn.

Miếng đệm tai và bộ phận ôm đầu thoải 
mái
Miếng đệm mềm ở củ tai và miếng đệm mềm ở vòng 
ôm đầu giúp trẻ luôn thấy thoải mái dù đang nghe 
nhạc hay đang xem kênh YouTube yêu thích.

Củ tai có thể tùy chỉnh được.
Thậm chí còn có một bộ nhãn dán kèm theo, vì vậy 
trẻ có thể trang trí cho tai nghe của mình theo bất cứ 
cách nào trẻ thích!

Thiết kế có thể gấp gọn.
Tai nghe không dây đặt trên tai dành cho trẻ em này 
đặc biệt có thiết kế khéo léo, có thể gấp lại theo hai 
chiều. Bạn có thể gấp phẳng để cất trong hộc tủ 
phòng ngủ. Hoặc bạn có thể gấp phẳng hướng vào 
trong thành cuộn gọn gàng cho vừa với túi áo khoác 
hoặc túi xách.

Bộ phận ôm đầu dẻo và có thể điều chỉnh
Bạn có thể điều chỉnh bộ phận ôm đầu dẻo và bền 
một cách dễ dàng. Bộ phận này đủ bền để chịu được 
lực ném khi cất trong ba lô hoặc khi bị rớt lên sàn. 
Bạn thậm chí có thể vặn mạnh mà không bị gãy. Dù 
trẻ nghịch gì đi nữa thì tai nghe vẫn không bị gãy.

Bảng đèn LED
Củ tai có bảng đèn LED, sẽ sáng lên để bổ sung thêm 
nét sôi động của phong cách hiện đại. Có 4 loại màu 
đèn để bạn lựa chọn: đèn đỏ, đèn xanh lá, đèn xanh 
dương hoặc phối hợp cả ba màu! Chỉ cần nhấn vào 
nút trên củ tai để đổi màu đèn.

Kết nối thông minh.
Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai 
nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. 
Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết 
nối lần gần nhất.

Kiểu điều khiển nút thân thiện với người 
dùng
Nút thân thiện với người dùng giúp trẻ dễ dàng nhận 
cuộc gọi, bỏ qua bài hát hoặc tạm dừng bài mình đang 
nghe mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. 
Nút âm lượng ở đáy củ tai khá dễ tiếp cận, nút đèn 
LED cũng vậy.

Âm lượng giới hạn ở 85 dB
Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe 
nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.
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Phụ kiện
• Hướng dẫn khởi động nhanh
• Cáp USB

Khả năng kết nối
• Micrô: Micrô tích hợp
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Phiên bản Bluetooth: 5.0
• Khoảng cách tối đa: Lên đến 10m m

Tiện lợi
• Điều khiển âm lượng
• Quản lý cuộc gọi: Giữ cuộc gọi, Trả lời/Kết thúc 

cuộc gọi, Từ chối cuộc gọi

Thiết kế
• Màu sắc: Hồng

Công suất
• Kiểu pin: Li-Polymer
• Thời gian chờ: 800 giờ
• Thời gian nói chuyện: 20 giờ
• Thời gian phát nhạc: 20 giờ

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Kín
• Dạng nam châm: NdFeB
• Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
• Trở kháng: 32 Ohm
• Đường kính loa: 32mm

• Công suất vào tối đa: 10 mW
• Màng chắn: PET
• Độ nhạy: 95dB
• Loại: động

Kích thước hộp đóng gói
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 17 x 20 x 4,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,215 kg
• Trọng lượng: 0,123 kg
• Trọng lượng bì: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10094 7

Hộp các tông ngoài
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Tổng trọng lượng: 0,796 kg
• Trọng lượng: 0,369 kg
• Trọng lượng bì: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10094 4

Kích thước
• Chiều dài vòng đeo đầu: 300 - 360 mm
• Kích thước sản phẩm (RxSxC): 3,5 x 15 x 16 cm
• Khối lượng sản phẩm: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20039 5
•

Các thông số

Tai nghe không dây
Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau Đặt trên tai, Mếng đệm tai mềm
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