
 

 

„Philips“
Ausinės

Sodrus garsas
Patogiai priglunda

TAUE100BK
Žemieji dažniai

stipresniam garsui
Su geriau veikiančiais žemaisiais dažniais šios į ausis įdedamos ausinės kokybišką muziką 
perteikia tiesiai į ausis.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Neodimio garsiakalbių sistema užtikrina švarų subalansuotą garsą
• 14,2 mm garsiakalbiai – sodrūs žemieji dažniai, švarus garsas

Didžiausias malonumas dėvėti
• Patogiai priglunda prie ausų
• Šios ergonomiškos ausinės idealiai prisitaikys prie ausies kanalo



 Neodimio garsiakalbių sistema
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipriam 
magnetiniam laukui (dėl didesnio garsinės ritės 
jautrumo), geresniam žemųjų dažnių atsakui ir 
aukštos kokybės subalansuotam garsui sukurti.

14,2 mm garsiakalbiai

Kokybiški 14,2 mm garsiakalbiai su neodimio 
magnetu atkuria žemuosius dažnius ir švarų garsą.

Ergonomiškas dizainas
Šios ergonomiškos ausinės idealiai prisitaikys prie 
ausies kanalo

Sukurta, kad būtų patogu
Ausinių dizainas pagamintas pagal ausies geometriją, 
todėl jas patogu dėvėti ir jos puikiai priglunda.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 14,2 mm
• Jautrumas: 106 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Jungtis: 3,5 mm
• Kabelio ilgis: 1,2 m

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Atviro tipo

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,79 kg
• GTIN: 2 48 95229 10055 2
• Inner carton (L x W x H): 31 x 16,2 x 11,8 cm
• Grynasis svoris: 0,312 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,478 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,64 kg
• GTIN: 1 48 95229 10055 5
• Outer carton (L x W x H): 34,9 x 32,5 x 26,4 cm
• Grynasis svoris: 1,248 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 96
• Pakuotės svoris: 2,392 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

4,9 x 14,6 x 2,1 cm
• Svoris: 0,013 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 5 x 17 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10055 8
• Bendras svoris: 0,029 kg
• Grynasis svoris: 0,013 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pakuotės svoris: 0,016 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

UPC
• UPC: 8 40063 20036 4
•
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