
 

 

Philips
Kablosuz Kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
15 saate kadar oynatma süresi
Kompakt katlama

TAUH202BK

Ü
O
ve
bir
stün sesin keyfini çıkarın
lağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses 
 güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz 
 şekilde katlanır. Gece gündüz kullanabilmeniz için 15 saat oynatma süresi sunar.

Tașıması kolay. Kullanması kolay.
• Cebinizde veya çantanızda kolayca tașımanız için katlanabilen kompakt tasarım
• Cebinizde veya çantanızda kolayca tașımanız için katlanabilen tasarım
• Yumușak kulak kapakları, maksimum konfor elde edecek șekilde açılandırılabilir

Net aramalar. Sesli kontrol
• Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon
• Çok ișlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

Kullanıma hazır. Net ses. Güçlü bas.
• 15 saatlik oynatma süresi ile gün boyu müziğin keyfini çıkarın.
• 2-3 saatlik șarj süresi.
• 32 mm neodimyum akustik sürücüler. Net ses. Güçlü bas.



 32 mm neodimyum sürücü
32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve 
güçlü bas sunar.

Kolayca tașınabilir
Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen 
kulaklık bașlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca 
saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda tașıyın.

Kulak ve baș bandı yastıkları
Nefes alabilen, yumușak yastıklar uzun süre müzik 
dinlerken muhteșem konfor sağlar.

Katlanabilen kompakt tasarım
Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz 
katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadașıdır.
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Özellikler
• Șarj süresi: 3 saat •
Ses
• Empedans: 32 Ohm
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Hassasiyet: 102 dB (1k Hz)
• Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
• Maksimum güç giriși: 10 mW
• Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı
• Bluetooth sürümü: 4,2
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Dahili mikrofon
• Kablosuz iletim türü: Bluetooth
• Kablosuz

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü

Tasarım
• Renk: Siyah
• Kullanım șıklığı: Kafa bandı
• Katlanabilen tasarım: Flat
• Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
• Kulaklık bașlığı tipi: Arkası kapalı
• Kulak kaplini malzemesi: Sentetik deri

Güç
• Müzik çalma süresi: 15 saat
• Konușma süresi: 10 saat
• Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
• Pil kapasitesi (Kulaklık): 240 mAh

• Pil ömrü bekleme süresi: 160 saat
• Șarj edilebilir

Aksesuarlar
• Șarj kablosu: USB kablosu
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,039 kg
• GTIN: 1 69 51613 99521 8
• Dıș karton (L x G x Y): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Net ağırlık: 0,5166 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,5224 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• EAN: 69 51613 99521 1
• Brüt ağırlık: 0,284 kg
• Net ağırlık: 0,1722 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Kutu
• Dara ağırlığı: 0,1118 kg
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Ağırlık: 0,145 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20208 5
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