
 

 

Philips
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Wentylowane poduszki
Kompaktowa składana 
konstrukcja

TAUH201BK
To Twój czas

Stwórz własną przestrzeń. Te słuchawki nauszne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne 
basy. Opaska na głowę jest tak lekka, że prawie jej nie czujesz, a płaski kabel nie plącze się. 
Miękkie nauszniki można złożyć na płasko, co ułatwia ich przenoszenie.

Łatwe przechowywanie i noszenie.
• Miękkie nauszniki, które można ustawić pod odpowiednim kątem w celu zapewnienia 

maksymalnej wygody
• Lekka, regulowana opaska
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Ruszaj w drogę z wyraźnym dźwiękiem i mocnym basem
• 32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające wyraźny dźwięk i mocne 

basy
• Składana na płasko konstrukcja ułatwiająca przechowywanie w kieszeni lub torbie
• Kompaktowe rozmiary i możliwość składania ułatwiają przenoszenie

Muzyka i połączenia
• Wbudowany mikrofon z redukcja echa zapewniający czysty dźwięk
• Pilot na przewodzie umożliwia łatwe przełączanie między muzyką i obsługą połączeń



 Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Przetwornik neodymowy 32 mm
32-milimetrowe neodymowe przetworniki 
akustyczne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy.

Składana na płasko konstrukcja
Składane na płasko nakładki nauszne można złożyć do 
wewnątrz, co ułatwia ich przechowywanie w 
kieszeni lub torbie. Wystarczy je złożyć i zabrać ze 
sobą.

Pilot na przewodzie
Pilot na przewodzie ułatwia rozpoczynanie rozmowy 
czy wstrzymywanie odtwarzania — wszystko to bez 
dotykania smartfona. Wbudowany mikrofon z 
funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk 
podczas rozmowy.

Poduszki elementów nausznych i pałąka
Miękkie, oddychające poduszki zapewniają wspaniały 
komfort podczas długiego słuchania.

Kompaktowe rozmiary i możliwość 
składania
Naprawdę kompaktowe rozmiary i możliwość 
składania sprawiają, że słuchawki doskonale nadają 
się do zabrania w podróż — teraz możesz słuchać 
muzyki w dowolnym miejscu.
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Dźwięk
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Czułość: 102 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Wykończenie
• Kolor: Czarna
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Składana konstrukcja: Płaska lub wewnętrzna
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Zamknięty-tylny
• Element łączący ucho: Skóra syntetyczna

Możliwości połączeń
• Wykończenie złącza: chromowane
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,928 kg
• GTIN: 1 48 95229 10052 4

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
21,2 x 16,5 x 24 cm

• Waga netto: 0,4263 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,5017 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 48 95229 10052 7
• Waga brutto: 0,247 kg
• Waga netto: 0,1421 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga opakowania: 0,1049 kg
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Waga: 0,142 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•

Dane techniczne
Słuchawki z mikrofonem
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Wentylowane poduszki, Kompaktowa składana konstruk-
cja
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