
 

 

Philips
Fone de ouvido wireless

Drivers de 32 mm/acabamento 

fechado

Supra-auricular
Até 15 horas de tempo de 
reprodução
Dobráveis e compactas

TAUH202WT

P
Lis
pro
se 
onha seus sons para tocar
tas de reprodução épicas. Os podcasts mais recentes. Esses fones de ouvido auriculares sem fio 
porcionam som nítido e graves potentes. A alça é tão leve que você mal a sentirá, e os fones 
dobram. Você terá 11 horas de reprodução. O suficiente para o dia. Ou para a noite.

Fácil de transportar. Fácil de usar.
• Com design compacto dobrável para guardar facilmente no bolso ou na bolsa
• Com o design plano dobrável, fica fácil guardá-lo no bolso ou na bolsa
• Os fones macios podem ser articulados para proporcionar o máximo de conforto

Chamadas nítidas. Controle de voz
• Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido
• Botão de várias funções. Controle suas músicas e ligações com facilidade

Pronto para acompanhá-lo. Som nítido. Graves potentes.
• Tempo de reprodução de 15 horas. O suficiente para o dia. Ou para a noite.
• Tempo de carregamento de duas a três horas.
• Drivers acústicos de 32 mm em neodímio. Som nítido. Graves impressionantes.



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

Fácil de transportar
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.

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

Design compacto e dobrável
Com design plano dobrável, o fone de ouvido BASS+ 
é fácil de dobrar e guardar, tornando-o a companhia 
ideal para viagem.
TAUH202WT/00

Destaques
• Tempo de carregamento: 3 h • UPC: 8 40063 20031 9
•

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

Conectividade
• Versão do Bluetooth: 4,2
• Alcance máximo: Até 10 m
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Microfone: Microfone embutido
• Tipo de transmissão sem fio: Bluetooth
• Wireless

Conforto
• Controle de volume

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

Lig/Desl
• Tempo de reprodução de música: 15 h
• Tempo de conversa: 10 horas
• Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio 

(integrado)
• Capacidade da bateria (fones de ouvido): 240 mAh

• Duração da bateria em standby: 160 horas
• Recarregável

Acessórios
• Cabo de carregamento: Cabo USB
• Guia de início rápido

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,039 kg
• GTIN: 1 48 95229 10051 7
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso líquido: 0,5166 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,5224 kg

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

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• EAN: 48 95229 10051 0
• Peso bruto: 0,284 kg
• Peso líquido: 0,1722 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa
• Peso da embalagem: 0,1118 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,145 kg
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