
 

 

Philips
Kuulokkeet mikrofonilla

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvien päälle asetettavat
Hengittävät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat

TAUH201BK
Aikasi on nyt

Luo oma tilasi. Näissä korvat peittävissä kuulokkeissa on terävä ääni ja voimakas basso. 
Kuulokesanka on niin kevyt, että tuskin tunnet sitä. Litteä johto ehkäisee sotkeutumista. 
Korvakupit ovat pehmeät ja taittuvat, joten kuulokkeet on helppo ottaa mukaan.

Helppo kuljettaa. Helppo käyttää.
• Pehmeät korvakupit voi kallistaa miellyttävään asentoon
• Kevyt säädettävä kuulokesanka.
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Valmiina matkaan. Terävä ääni. Voimakas basso.
• 32 mm:n akustiset neodyymielementit. Terävä ääni, vaikuttava basso.
• Kokoontaitettavia kuulokkeita on helppo säilyttää taskussa tai laukussa.
• Todella pienet, taitettavat ja helposti kannettavat

Musiikin kuunteluun tai puheluihin
• Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus takaa kirkkaan äänen.
• Säädin johdossa. Vaihda musiikin ja puheluiden välillä helposti.



 1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

32 mm:n neodyymikaiutinelementti
32 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat 
terävän äänen ja vaikuttavan basson.

Kokoontaitettava malli
Korvakupit taittuvat kokoon ja kääntyvät sisäänpäin, 
joten niiden säilyttäminen taskussa tai laukussa on 
helppoa. Taita kuulokkeet ja ota ne mukaasi.

Säädin johdossa.
Johdossa olevan säätimen avulla vastaat puheluun tai 
pysäytät musiikin helposti koskematta 
älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus 
pitää puheäänesi terävänä.

Korva- ja kuulokesankatyynyt
Pehmeät ja hengittävät tyynyt parantavat 
käyttömukavuutta pitkäkestoisessa käytössä.

Pienet ja taitettavat
Todella pienet ja taitettavat kuulokkeet mahtuvat 
mukaan, ja voit ottaa musiikin matkaan.
TAUH201BK/00

Kohokohdat
Julkaisupäivä 2022-07-07

Versio: 9.3.4

12 NC: 8670 001 61253
EAN: 48 95229 10052 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Ääni
• Impedanssi: 32 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Herkkyys: 102 dB (1 000 Hz)
• Taajuusalue: 20–20 000 Hz
• Enimmäisteho: 10 mW
• Ajurityyppi: Dynaamiset

Muotoilu
• Väri: Musta
• Tyyli: Hihna
• Taitettava muotoilu: Litteä/sisäänpäin
• Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat
• Korvakupin tyyppi: Suljettu malli
• Korvaliitinmateriaali: Keinonahka

Liitännät
• Liittimen pinnoitus: kromattu
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,928 kg

• GTIN: 1 48 95229 10052 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Nettopaino: 0,4263 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Bruttopaino: 0,5017 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 48 95229 10052 7
• Kokonaispaino: 0,247 kg
• Nettopaino: 0,1421 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Bruttopaino: 0,1049 kg
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Paino: 0,142 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•

Tekniset tiedot
Kuulokkeet mikrofonilla
32 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvien päälle asetettavat, Hengittävät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat
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