
 

 

Philips
Bezprzewodowe słuchawki 
z mikrofonem

Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

Dokanałowe
7 godzin odtwarzania

TAUN102BK
Bezprzewodowa wolność

Potężny dźwięk
Kompaktowe słuchawki dokanałowe Upbeat z funkcją Bluetooth zapewniają potężny 
dźwięk i do 7 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki. Wygodne, przenośne 
rozwiązanie.

15 minut ładowania zapewnia 90 minut odtwarzania
• Technologia szybkiego ładowania

Przetworniki 6 mm wysokiej mocy
• Niezwykła wygoda i pasywna izolacja szumów

Magnetyczne wkładki douszne zapobiegają plątaniu się słuchawek
• Podłużne, magnetyczne elementy douszne ułatwiają przechowywanie



 Wygoda
Niezwykła wygoda i pasywna izolacja szumów

Szybkie ładowanie
Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz 
podładować w bardzo krótkim czasie niemal 
rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie 15 
minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez 
kolejne 90 minut.

Podłużne, magnetyczne elementy 
douszne
Te słuchawki dokanałowe są wyposażone w 
podłużne, magnetyczne elementy douszne 
ułatwiające przechowywanie. Magnesy są 
wbudowane w tylnych częściach obu elementów 
nausznych, dzięki czemu przylegają one do siebie. 
Pozwala to zapobiec plątaniu się słuchawek i uniknąć 
bałaganu. Wystarczy przyłożyć je do siebie, związać 
płaskim, nieplączącym się przewodem i włożyć do 
torby. W dowolnym momencie można je wyjąć i 
rozłożyć w równie prosty sposób.
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Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Profile Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Wersja Bluetooth: 5.0

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,48 kg
• GTIN: 2 48 95229 10014 9
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,9 x 16,6 x 11 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga opakowania: 0,156 kg
• Waga netto: 0,324 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10014 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,4 x 21 x 23,3 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga opakowania: 0,954 kg
• Waga netto: 1,296 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm

• EAN: 48 95229 10014 5
• Waga brutto: 0,069 kg
• Waga netto: 0,054 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,015 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1,4 x 2,25 x 0 cm
• Waga: 0,035 kg
• Długość przewodu: 61,8 cm

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja 

obsługi
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 16 Ohm
• Czułość: 100 dB

UPC
• UPC: 8 40063 20056 2
•

Dane techniczne
Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr. Dokanałowe, 7 godzin odtwarzania
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