
 

 

„Philips“
Belaidės ausinės su 
mikrofonu

6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Veikia 7 val.

TAUN102BK
Belaidė laisvė

Galingas garsas.
Su kompaktiškomis, linksmomis, į ausis įdedamomis „Bluetooth“ ausinėmis girdėsite 
galingą garsą ir iki 7 val. mėgausitės belaidžiu būdu klausoma muzika. Nešiojamas 
spendimas patogiam naudojimui.

15 min. įkrovimas – 90 min. veikimas
• Greito įkrovimo technologija

Didelės galios 6 mm garsiakalbiai
• Patogumas ir pasyvi triukšmo izoliacija

Magnetinės į ausis dedamos ausinės – nesusipainiojusios ausinės
• Magnetiniai ausų kištukai – patogus ir paprastas saugojimas



 Komfortas
Patogumas ir pasyvi triukšmo izoliacija

Įkraunama itin greitai
Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai 
baterija beveik išsikrovusi. Įkrovę vos 15 minučių, 
galėsite klausytis 90 min.

Magnetiniai ausų kištukai
Jūsų į ausis įdedamos ausinės turi magnetinius ausų 
kištukus. Šis sumanus sprendimas užtikrina, jog 
galėsite patogiai ir paprastai laikyti. Magnetai įtaisyti 
kiekvieno ausies kištuko nugarėlėje taip, kad sukibtų 
kartu – jokių susipainiojusių laidų, rūpesčių ar vargo. 
Tiesiog suglauskite nugarėlėmis, sudėkite su plokščiu 
nesipainiojančiu laidu ir įdėkite į krepšį žinodami, kad 
galėsite lengvai juos rasti bet kuriuo metu.
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Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• „Bluetooth“ versija: 5,0

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,48 kg
• GTIN: 2 48 95229 10014 9
• Inner carton (L x W x H): 18,9 x 16,6 x 11 cm
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,156 kg
• Grynasis svoris: 0,324 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10014 2
• Outer carton (L x W x H): 35,4 x 21 x 23,3 cm
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,954 kg
• Grynasis svoris: 1,296 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

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

• Bendras svoris: 0,069 kg
• Grynasis svoris: 0,054 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,015 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

1,4 x 2,25 x 0 cm
• Svoris: 0,035 kg
• Kabelio ilgis: 61,8 cm

Priedai
• Greitos pradžios vadovas: Greitos pradžios 

vadovas
• USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti

Garsas
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Jautrumas: 100 dB

UPC
• UPC: 8 40063 20056 2
•

Specifikacijos
Belaidės ausinės su mikrofonu
6 mm garsiakalbiai / uždaros Įdedamos į ausis, Veikia 7 val.

http://www.philips.com

