Philips
Trådlösa hörlurar

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Bluetooth®
Kompakt vikbar modell

På med ljudet
Fantastiska spellistor. De senaste poddsändningarna. Dessa trådlösa on-ear-hörlurar ger kristallklart
ljud och kraftfull bas. Huvudbandet är så lätt att du knappt känner det och öronsnäckorna går att
vika ihop. Du får 15 timmars uppspelningstid. Det räcker gott under dagen. Eller natten.
Lätta att bära med sig. Lätta att ha på sig.
• Kompakt vikbar design för enkel förvaring i fickan eller väskan
• Platt vikbar design för enkel förvaring i fickan eller väskan
• Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal komfort
Tydliga samtal. Röstkontroll
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud
• Flerfunktionsknapp. Styr enkelt musik och samtal

TAUH202BK

Redo att användas. Kristallklart ljud. Kraftfull bas.
• 15 timmars uppspelningstid. Det räcker gott under dagen. Eller natten.
• 2–3 timmars laddningstid.
• 32 mm akustiska neodymelement. Klart ljud. Kraftfull bas.

TAUH202BK/00

Trådlösa hörlurar

32 mm element/sluten baksida On-ear, Bluetooth®, Kompakt vikbar modell

Specifikationer
Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: Stängd
Magnettyp: NdFeB
Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Högtalardiameter: 32 mm
Maximal ineffekt: 10 mW
Membran: PET
Känslighet: 102 dB
Typ: dynamisk

Anslutningar
•
•
•
•

Mikrofon: Inbyggd mikrofon
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-version: 4,2
Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet

• Volymkontroll
• Samtalshantering: Växla mellan två samtal, Besvara/
avsluta samtal, Avvisa samtal

Funktioner
Tillbehör

32 mm neodymelement

Effekt

Lätta att flytta

• Snabbstartguide
• USB-kabel
•
•
•
•

Batterityp: Litiumpolymer
Standby-tid: 160 timmar
Samtalstid: 10 tim.
Uppspelningstid för musik: 15 tim

Design

Öronsnäckorna kan vikas ihop platt och vridas inåt
för enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det
bara att veckla ut dem och ta dem med dig.

Vaddering vid öron och huvudband

• Färg: Svart

Mjuka kuddar som andas ger utmärkt komfort när du
lyssnar länge.

Mått

Kompakt vikbar design

• Produktmått (B x D x H): 16,5 x 4 x 18,5 cm
• Förpackningens mått (B x D x H): 19,5 x 4,8 x
22,5 cm

UPC

• UPC: 8 40063 20208 5
•
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32 mm akustiska neodymelement ger dig klart ljud
och kraftfull bas.

www.philips.com

Med den platta vikbara designen är hörlurarna
BASS+ enkla att vika ihop och lägga undan – det
ultimata resesällskapet.

