
 

 

Philips
Слушалки

Богат звук
Удобна форма

TAUE100BK
Басов звук

за подобрен звук
С повишеното качество на басите, тези слушалки за поставяне в ушите поднасят 
качествената музика удобно до вашите уши.

По-качествен звук
• Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук
• 14,2 мм мембрани за високоговорители за богати баси и чист звук

Максимално удобство при носене
• Проектирани за удобно прилягане към геометрията на ухото
• Ергономичната форма ще прилегне отлично в ушния ви канал



 Неодимови мембрани
Неодимът е най-добрият материал за създаване 
на силно магнитно поле за постигане на по-
голяма чувствителност в гласовата намотка, по-
добро възпроизвеждане на басите и чисто 
балансирано качество на звука.

14,2 мм мембрани за 
високоговорители

Качествени 14,2 мм мембрани за 
високоговорители с неодимов магнит 
предоставят богати баси и чист звук.

Ергономичен дизайн
Ергономичната форма ще прилегне отлично в 
ушния ви канал

Проектирана за удобство
Дизайн, базиран на геометрията на ухото, за 
удобно носене и плътно прилепване за всеки.
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Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 14,2 мм
• Чувствителност: 106 dB (1K Hz)
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 5 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм
• Дължина на кабела: 1,2 м

Дизайн
• Цвят: Черно
• Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
• Тип прилягане на слушалки за поставяне в 
ухото: Отворено прилягане

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,79 кг
• GTIN: 2 48 95229 10055 2
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 31 x 16,2 x 11,8 см
• Нето тегло: 0,312 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,478 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 3,64 кг
• GTIN: 1 48 95229 10055 5
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,9 x 32,5 x 26,4 см
• Нето тегло: 1,248 кг
• Брой потребителски опаковки: 96
• Тегло на опаковката: 2,392 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

4,9 x 14,6 x 2.1 см
• Тегло: 0,013 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

5 x 17 x 2,5 см
• EAN: 48 95229 10055 8
• Бруто тегло: 0,029 кг
• Нето тегло: 0,013 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,016 кг
• Начин на поставяне: Окачен

UPC
• UPC: 8 40063 20036 4
•
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