
 

 

Philips
Căști cu microfon

Difuzoare de 32 mm/design închis

Supraauriculare
Pernuţe permeabile pentru urechi
Pliere compactă

TAUH201BK
Acesta este momentul tău

Creează-ţi propriul spaţiu. Aceste căşti supraauriculare îţi oferă sunet clar şi bas 
pătrunzător. Banda de cap este atât de uşoară încât de abia o vei simţi. Cablul plat este 
nu se încurcă. Cupele sunt moi şi pliabile, potrivite pentru plecarea la drum.

Ușor de transportat. Ușor de purtat.
• Cupe moi ce pot fi înclinate pentru un maximum de confort
• Bandă de cap ușoară, reglabilă.
• Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Pregătite de plecare. Sunet clar. Bas pătrunzător.
• Difuzoare acustice din neodim de 32 mm. Sunet clar. Bas puternic.
• Design complet pliabil pentru depozitare ușoară în buzunar sau în geantă.
• Design pliabil, compact pentru portabilitate ușoară

Muzică sau apeluri
• Microfon încorporat cu anularea ecoului, pentru sunet clar
• Telecomandă pe fir. Comută ușor între muzică și apeluri.



 Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Difuzor de 32 mm din neodim
Difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă 
sunet clar și bas puternic.

Design pliabil
Cupele se pliază complet și pivotează în interior, 
pentru depozitare ușoară în buzunar sau în geantă. 
Pliază-le și ia-le cu tine.

Telecomandă pe fir.
Telecomanda pe fir facilitează preluarea unui apel sau 
întreruperea melodiilor. Totul fără a-ţi atinge 
smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea 
ecoului păstrează sunetul clar atunci când vorbești.

Pernuţe pentru cupe și banda de cap
Pernuţele moi și aerisite asigură confort excelent 
pentru sesiunile lungi de audiţie.

Pliabil, ultracompact
Cu adevărat compact și pliabil, ceea ce este excelent 
pentru călătorie și vă permite să vă luaţi muzica 
oriunde.
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Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 32 mm
• Sensibilitate: 102 dB (1 kHz)
• Gamă de frecvenţe: 20 - 20.000 Hz
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Design
• Culoare: Negru
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Design pliabil: Plat/interior
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis
• Material de contact: Piele sintetică

Conectivitate
• Finisaj conector: cromat
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Microfon: Microfon încorporat

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,928 kg

• GTIN: 1 48 95229 10052 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Greutate netă: 0,4263 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,5017 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 48 95229 10052 7
• Greutate brută: 0,247 kg
• Greutate netă: 0,1421 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,1049 kg
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Greutate: 0,142 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•
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