„Philips“
Ausinės su mikrofonu

14,2 mm garsiakalbiai / atvira
nugarėlė
Ausinės kištukas

TAUE101WT

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
Patogumas
• Mikrofonas ir atsiliepimo mygtukas ant laido – lengviau kalbėtis

TAUE101WT/00

Ausinės su mikrofonu

14,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė Ausinės kištukas

Specifikacijos
Konstrukcija

Išorinė kartoninė dėžutė

• Spalva: Balta

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,2 m

Garsas

•
•
•
•
•
•

Akustinė sistema: atvir.
Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omų
Didžiausia įvesties galia: 5 mW
Jautrumas: 106 dB
Garsiakalbio skersmuo: 14,2 mm

Vidinė dėžutė
•
•
•
•
•
•

Ypatybės

Bendras svoris: 1,55 kg
GTIN: 2 48 95229 10057 6
Inner carton (L x W x H): 31 x 16,2 x 11,7 cm
Grynasis svoris: 1,44 kg
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Pakuotės svoris: 0,11 kg

•
•
•
•
•
•

Bendras svoris: 6,8 kg
GTIN: 1 48 95229 10057 9
Outer carton (L x W x H): 34,7 x 32,5 x 26 cm
Grynasis svoris: 5,76 kg
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 96
Pakuotės svoris: 1,04 kg

14,2 mm garsiakalbiai

Pakavimo matmenys

• Pakuotės matmenys (W x H x D):
5 x 17,1 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10057 2
• Bendras svoris: 0,0757 kg
• Grynasis svoris: 0,06 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,0157 kg

Gaminio matmenys

• Kabelio ilgis: 0 cm
• Gaminio matmenys (W x H x D):
4,9 x 14,6 x 2,1 cm
• Svoris: 0,0654 kg

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

Sukurta, kad būtų patogu

Ausinių dizainas pagamintas pagal ausies geometriją,
todėl jas patogu dėvėti ir jos puikiai priglunda.

•

Ergonomiškas dizainas

Šios ergonomiškos ausinės idealiai prisitaikys prie
ausies kanalo

Mikrofonas ir atsiliepimo mygtukas ant
laido
Mikrofonas ir atsiliepimo mygtukas ant laido –
lengviau kalbėtis

Neodimio garsiakalbių sistema

Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus
magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio
žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso
sukūrimui.
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