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Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Компактно сгъване

TAUH201BK

Това е вашето време
Създайте свое собствено пространство. Тези слушалки с наушници ви предоставят чист звук и
мощен бас. Лентата за глава е толкова лека, че едва я усещате. Плоският кабел издържа на
заплитания. Наушниците са меки и се сгъват до плоско състояние за моментите, в които просто
взимате слушалките и тръгвате.
Лесни за пренасяне. Лесни за носене.
• Меки наушници, които могат да бъдат накланяни за максимален комфорт
• Лека, регулируема лента за глава.
• Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито
В готовност. Ясен звук. Мощен бас.
• 32 мм неодимови акустични мембрани. Чист звук. Ударен бас.
• Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение в джоба или чантата.
• Компактни и сгъваеми за лесно пренасяне
Музика или разговори
• Вграден микрофон с премахване на ехото за ясно аудио.
• Дистанционно управление в кабела. Лесно превключвайте между музиката и
обажданията.
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Спецификации
Звук

•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Тип магнит: NdFeB
Максимална входяща мощност: 10 mW
Диафрагма: PET
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Чувствителност: 102dB
Диаметър на високоговорителя: 32 мм

Възможности за свързване

•
•
•
•
•
•

Вид кабел: медна
Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
Дължина на кабела: 1,2 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: хромиран
Микрофон: Вграден микрофон

Комфорт

• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване, Отхвърляне на
повикване

Акценти
Дизайн

• Цвят: Черно

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Бруто тегло: 0,928 кг
GTIN: 1 48 95229 10052 4
Външен кашон (л x Ш x В): 21,2 x 16,5 x 24 см
Нето тегло: 0,4263 кг
Брой потребителски опаковки: 3
Тегло на опаковката: 0,5017 кг

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 22,5 x 4,8 см
• EAN: 48 95229 10052 7
• Бруто тегло: 0,25 кг
• Нето тегло: 0,1421 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,1079 кг

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
13,5 x 18,5 x 4 см
• Тегло: 0,1315 кг
•

Кабел 1,2 м

Идеална дължина на кабела, която ви дава
свободата да поставяте вашето аудиоустройство
където пожелаете.

32 мм неодимова мембрана

32 мм неодимови акустични мембрани ви
предоставят чист звук и ударен бас.

Конструкция, която се сгъва до плоско
състояние

Наушниците се сгъват до плоско състояние и се
завъртат навътре за лесно съхранение в джоба
или чантата ви. Просто ги сгънете и носете със
себе си.

Дистанционно управление в кабела.

Дистанционното управление в кабела улеснява
провеждането на разговор или поставянето на
пауза на вашите мелодии. Всичко това, без да
докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с
премахване на ехото поддържа звука чист, когато
говорите.

Възглавнички за ушите и лентата за
глава

Меките, дишащи възглавнички предоставят
страхотен комфорт при продължително слушане.

Компактни и сгъваеми

Наистина компактно сгъване - идеално за
пътуване, за да носите вашата музика навсякъде.
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