
 

 

Philips
Fone de ouvido com 
microfone

Drivers de 32 mm/acabamento 

fechado

Supra-auricular
Almofadas auriculares c/ entrada 
de ar
Dobráveis e compactas

TAUH201WT
Chegou a sua vez

Crie seu próprio espaço. Esses fones de ouvido auriculares proporcionam um som nítido 
e graves potentes. A alça é tão leve que você mal a sentirá. O cabo plano resiste a 
emaranhados. Os fones são macios e se dobram para você simplesmente pegar e usar.

Fácil de transportar. Fácil de usar.
• Os fones macios podem ser articulados para proporcionar o máximo de conforto
• Alça leve e ajustável.
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Pronto para acompanhá-lo. Som nítido. Graves potentes.
• Drivers acústicos de 32 mm em neodímio. Som nítido. Graves impressionantes.
• Com o design plano dobrável, fica fácil guardá-lo no bolso ou na bolsa.
• Design dobrável e compacto que facilita o transporte

Músicas ou chamadas
• Microfone integrado com cancelamento de eco para proporcionar clareza no áudio.
• Controle remoto integrado. Facilidade para alternar entre músicas e chamadas.



 Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Driver em neodímio de 32 mm
Os drivers acústicos de 32 mm em neodímio 
proporcionam som nítido e graves impressionantes.

Design plano dobrável
Os fones dobráveis e que giram para dentro são 
fáceis de guardar no bolso ou na bolsa. Basta dobrá-
los e levá-los com você aonde for.

Controle remoto integrado.
Com o controle remoto integrado, é fácil fazer uma 
chamada ou pausar as músicas. Tudo isso sem tocar 
no smartphone. O microfone integrado com 
cancelamento de eco mantém a clareza do som 
enquanto você estiver falando.

Almofadas auriculares e da alça
As almofadas macias com entradas de ar 
proporcionam mais conforto durante longas sessões 
de reprodução.

Dobrável e compacto
Design dobrável e compacto perfeito para o 
transporte e ouvir músicas onde quer que você vá.
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Som
• Impedância: 32 Ohm
• Diâmetro da caixa de som: 32 mm
• Sensibilidade: 102 dB (1 kHz)
• Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz
• Entrada de energia máxima: 10 mW
• Tipo de driver:: Dinâmico

Design
• Cor: Branco
• Modo de utilização: Alça
• Design dobrável: Plano/para dentro
• Encaixe auricular: Supra-auricular
• Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado
• Material de acoplamento auricular: Couro sintético

Conectividade
• Acabamento do conector: cromado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Microfone: Microfone embutido

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,928 kg
• GTIN: 1 48 95229 10053 1

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

• Peso líquido: 0,4263 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,5017 kg

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

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• EAN: 48 95229 10053 4
• Peso bruto: 0,247 kg
• Peso líquido: 0,1421 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Peso da embalagem: 0,1049 kg
• Tipo da embalagem: Caixa
• Tipo de colocação em prateleiras: 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 20030 2
•

Especificações
Fone de ouvido com microfone
Drivers de 32 mm/acabamento fechado Supra-auricular, Almofadas auriculares c/ entrada de ar, Dobráveis e 
compactas
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