
 

 

Philips
Безжични слушалки

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
До 15 часа време на 
възпроизвеждане
Компактно сгъване
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ични плейлисти. Най-новите подкастове. Тези безжични слушалки с наушници доставят ясен 

к и мощен бас. Лентата за глава е толкова лека, че едва я усещате, а наушниците се сгъват до 

оско състояние. Получавате 15 часа време за възпроизвеждане. Много за деня. Или вечерта.

Лесни за пренасяне. Лесни за носене.
• Компактна сгъваема конструкция за лесно съхранение в джоба или раницата ви
• Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение в джоба или чантата
• Меки наушници, които могат да бъдат накланяни за максимален комфорт

Ясни обаждания. Гласово управление
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
• Многофункционален бутон. Лесно управление на музика и разговори

В готовност. Ясен звук. Мощен бас.
• 15 часа време за възпроизвеждане. Много за деня. Или вечерта.
• 2 – 3 часа време за зареждане.
• 32 мм неодимови акустични мембрани. Чист звук. Ударен бас.



 32 мм неодимова мембрана
32 мм неодимови акустични мембрани ви 
предоставят чист звук и ударен бас.

Лесни за придвижване
Наушниците се сгъват до плоско състояние и се 
завъртат навътре за лесно съхранение в джоба 
или чантата ви. Просто ги сгънете и носете със 
себе си.

Възглавнички за ушите и лентата за 
глава
Меките, дишащи възглавнички предоставят 
страхотен комфорт при продължително слушане.

Компактна сгъваема конструкция
Със своята конструкция с плоско сгъване 
слушалките BASS+ са лесни за сгъване и 
съхраняване, което ги прави вашият идеален 
спътник за пътувания.
TAUH202BK/00

Акценти
• Време за зареждане: 3 ч • UPC: 8 40063 20208 5
•

Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Чувствителност: 102 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 4,2
• Максимален обхват: До 10 м
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Микрофон: Вграден микрофон
• Вид безжично предаване: Bluetooth
• Безжични

Комфорт
• Регулиране на силата на звука

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: Лента за главата
• Сгъваема конструкция: Равно
• Прилягане на ушите: С наушници
• Тип наушници: Затворен гръб
• Материал на наушниците: Синтетична кожа

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 15 ч
• Време за разговор: 10 ч
• Тип батерия (слушалки): Литиев полимер 

(вградена)
• Капацитет на батерията (слушалки): 240 mAh

• Време за живот на батерията в режим на 
готовност: 160 ч

• Акумулаторна

Аксесоари
• Кабел за зареждане: USB кабел
• Ръководство за бърз старт

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,039 кг
• GTIN: 1 69 51613 99521 8
• Външен кашон (л x Ш x В): 21,2 x 16,5 x 24 см
• Нето тегло: 0,5166 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,5224 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 22,5 x 4,8 см
• EAN: 69 51613 99521 1
• Бруто тегло: 0,284 кг
• Нето тегло: 0,1722 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,1118 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,5 x 18,5 x 4 см
• Тегло: 0,145 кг
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