
 

 

Philips
Безжични слушалки с 
микрофон

6 мм мембрани/затворен гръб

За поставяне в ушите
7 часа време за 
възпроизвеждане

TAUN102BK
Свобода без кабели

Мощен звук.
Компактните Bluetooth слушалки за поставяне в ушите UpBeat предоставят мощен 
звук с до 7 часа безжична наслада от музиката. Преносимо решение за удобство.

15 минути зареждане осигуряват 90 минути време за възпроизвеждане
• Технология за бързо зареждане

Мощни 6 мм мембрани
• Удобство и пасивна шумоизолация

С магнитните капсули слушалките не се заплитат
• Микрокапсулите с вграден магнит осигуряват спретнато подреждане и лесно съхранение



 Удобство
Удобство и пасивна шумоизолация

Бързо зареждане
Технологията за бързо зареждане ви осигурява 
бърз прилив на енергия, когато батерията е 
изтощена. Само 15 минути време за зареждане ви 
осигурява 90 мин възпроизвеждане.

Микрокапсули с вграден магнит
Вашите слушалки за поставяне в ушите имат 
изобретателно проектирани микрокапсули с 
вграден магнит, които осигуряват спретнато 
подреждане и лесно съхранение. Магнитите са 
вградени на гърба на микрокапсулите и ги държат 
долепени една за друга – без заплитане, бъркотия 
или проблеми. Просто долепете гърбовете им, 
навийте около тях плоския кабел без заплитане и 
ги приберете в чантата си, знаейки че можете 
лесно да ги извадите по всяко време.
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Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Bluetooth профили: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Версия на Bluetooth: 5,0

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,48 кг
• GTIN: 2 48 95229 10014 9
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18,9 x 16,6 x 11 см
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 0,156 кг
• Нето тегло: 0,324 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,25 кг
• GTIN: 1 48 95229 10014 2
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,4 x 21 x 23,3 см
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,954 кг
• Нето тегло: 1,296 кг

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

9,5 x 17,3 x 2,5 см
• EAN: 48 95229 10014 5

• Бруто тегло: 0,069 кг
• Нето тегло: 0,054 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,015 кг
• Начин на поставяне: И двете

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

1,4 x 2,25 x 0 см
• Тегло: 0,035 кг
• Дължина на кабела: 61,8 см

Аксесоари
• Ръководство за бърз старт: Ръководство за бърз 
старт

• USB кабел: Включително за зареждане

Звук
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Импеданс: 16 ома
• Чувствителност: 100 dB

UPC
• UPC: 8 40063 20056 2
•
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