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Auscultadores com 
microfone

Diafragmas de 32 mm/posterior 

fechada

On-ear
Protecções almofadadas 
respiráveis
Dobragem compacta

TAUH201BK
Este é o seu momento

Crie o seu próprio espaço. Estes auscultadores on-ear proporcionam-lhe um som nítido e graves 

potentes. O aro para a cabeça é tão leve que quase não o sentirá. O cabo plano é resistente a 

emaranhamentos. As proteções para os ouvidos são macias e dobram-se totalmente para que esteja 

sempre pronto.

Fácil de transportar e utilizar.
• Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável para máximo conforto
• Aro leve para a cabeça ajustável.
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

Pronto a utilizar. Som nítido. Graves potentes.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm. Som nítido. Graves potentes.
• Design totalmente dobrável para fácil arrumação no bolso ou no saco.
• Design compacto e dobrável para transporte fácil

Música ou chamadas
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido.
• Comando no fio. Alterne facilmente entre música e chamadas.



 Cabo de 1,2 m
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Diafragma em neodímio de 32 mm
Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm 
proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.

Design dobrável
As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente 
para dentro, para arrumação fácil no bolso ou no 
saco. Basta dobrá-las e levá-las consigo.

Comando no fio.
O comando no fio torna mais fácil atender uma 
chamada ou parar a música. Tudo sem tocar no seu 
smartphone. O microfone incorporado com 
cancelamento de eco mantém o som nítido 
enquanto fala.

Proteções dos ouvidos e aro para cabeça 
almofadados
As proteções macias e respiráveis oferecem um 
excelente conforto durante audições prolongadas.

Compacto e dobrável
Verdadeiramente compacto e dobrável - excelente 
para viagens e para levar a sua música para todo o 
lado.
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Som
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da coluna: 32 mm
• Sensibilidade: 102 dB (1 kHz)
• Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Tipo de diafragma: Dinâmica

Design
• Cor: Preto
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça
• Design dobrável: Plano/para dentro
• Ajusta à orelha: On-ear
• Tipo de proteção: Fechado
• Material do acoplamento auditivo: Pele sintética

Conetividade
• Acabamento do conector: banhado a crómio
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Microfone: Microfone incorporado

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,928 kg
• GTIN: 1 48 95229 10052 4

• Embalagem exterior (C x L x A): 
21,2 x 16,5 x 24 cm

• Peso líquido: 0,4263 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,5017 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 48 95229 10052 7
• Peso bruto: 0,247 kg
• Peso líquido: 0,1421 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,1049 kg
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,142 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•

Especificações
Auscultadores com microfone
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada On-ear, Protecções almofadadas respiráveis, Dobragem compacta
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