
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Prodyšné náušníky
Kompaktní skládací

TAUH201BK
Přišel váš čas

Vytvořte si vlastní prostor. Tato sluchátka na uši poskytují čistý zvuk a důrazné basy. 
Oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte. Plochý kabel odolává zamotání. Náušníky jsou 
měkké a lze je pro přenášení sklopit naplocho.

Snadné přenášení. Snadné nošení.
• Měkké náušníky, které lze naklopit pro maximální pohodlí
• Lehký nastavitelný sluchátkový oblouk.
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Připraveno na cesty. Čistý zvuk. Důrazné basy.
• 32 mm neodymové akustické reproduktory. Čistý zvuk. Důrazné basy.
• Ploché sklopné provedení pro snadné uložení do kapsy nebo tašky.
• Kompaktní a sklopný design pro snadné přenášení

Hudba nebo hovory
• Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk.
• Zabudovaný dálkový ovladač. Snadné přepínání mezi hudbou a hovory.



 1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

32 mm neodymový reproduktor
32mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk 
a výrazné basy.

Plochý sklopný design
Náušníky lze složit naplocho a vtočit směrem 
dovnitř, aby se snadno vešly do kapsy nebo tašky. 
Stačí je složit a vzít s sebou.

Zabudovaný dálkový ovladač.
Zabudovaný dálkový ovladač usnadňuje příjem 
hovorů či pozastavení přehrávané hudby. To vše bez 
nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný 
mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý 
zvuk, když mluvíte.

Měkké polstrování náušníků a oblouku
Měkké a prodyšné polstrování poskytuje skvělý 
komfort pro dlouhý poslech.

Kompaktní a sklopná
Opravdu kompaktní a sklopná sluchátka, která jsou 
ideální pro cestování a umožní vám vzít si hudbu 
kamkoli.
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Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Citlivost: 102 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
• Maximální příkon: 10 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
• Sklopný design: Plochý/vnitřní

Možnosti připojení
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,928 kg
• GTIN: 1 48 95229 10052 4

• Vnější obal (D x Š x V): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 0,4263 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,5017 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 48 95229 10052 7
• Hrubá hmotnost: 0,247 kg
• Čistá hmotnost: 0,1421 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,1049 kg
• Typ balení: Krabice
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Hmotnost: 0,142 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•

Specifikace
Sluchátka s mikrofonem
32mm reproduktory / uzavřená Na uši, Prodyšné náušníky, Kompaktní skládací
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