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TX1BK
Lyd i høj opløsning

Førsteklasses drivere med ovale lydslanger
Philips TX1 giver lyd i høj opløsning med ekstra basgengivelse takket være førsteklasses 
drivere og ovale lydslanger. Brugertilpassede ørekapsler sikrer en medrivende oplevelse, 
mens det flade kabel forhindrer kabelrod

Enestående lydteknologi
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• Hybridstruktur, der giver præcis lyd og fyldigere bas
• Støjisolerende ørepropper, der lukker omgivende støj ude

Absolut komfort
• Den ergonomiske, ovale lydslange sidder sikkert og behageligt
• Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform

Praktisk design
• Et fladt kabel, der ikke filtrer, samt en kabelskyder, der gør den praktisk at have med på farten
• En forstærket kabelaflastning øger holdbarheden og tilslutningsevnen

Hold forbindelsen til din musik og dine venner
• En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald



 Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra 
at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har 
forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store 
– med en brugertilpasset og perfekt pasform.

Ergonomisk, oval lydslange
Lydslangens ovale form opstod på baggrund af 
omfattende forskning i det menneskelige øre. Den 
ergonomiske form, der er designet til at passe 
komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal 
pasform og komfort og giver en total 
musikoplevelse.

Hybridstruktur

Hybridstrukturen udnytter neodym-magneternes 
stærke kraft til at give lyd med stor nøjagtighed og 

forbedret baseffekt. Dens hybridformfaktor udnytter 
de større 13,5 mm højttalere i et kompakt 
hovedtelefonindsats, hvilket resulterer i en højere 
lydkvalitet og ægte komfort.

Støjisolerende ørepropper

Støjisolerende ørepropper lukker omgivende støj 
ude, så du kan fordybe dig fuldt ud i din musik, uden 
at blive forstyrret.

Forstærket kabelaflastning
Med henblik på at forlænge hovedtelefonernes 
levetid beskytter en blød gummibelægning mellem 
dem og kablet tilslutningen imod gentaget bøjning.

Fladt kabel, der ikke filtrer
Det flade kabel sikrer, at ledningen forbliver glat og 
ikke sammenfiltrer - altid. Kabelskyderen tilføjer en 
elegant lethed og gør den praktisk på farten.

Lyd i høj opløsning

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for 
lydgengivelse og en mere virkelighedstro 
genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet 
end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne 
kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til 
musikelskerens foretrukne ledsager inden for lyd. 
Disse hovedtelefoner lever op til de strenge 
standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet 
for lyd i høj opløsning.
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Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar
• Frekvenskurve: 8-40.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 108 dB
• Højttalerdiameter: 13,5 mm
• Max. belastning: 30 mW
• Impedans: 32 ohm

Design
• Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY* 
Kun til de nyeste modeller. Ekstra stik fås via 
kundesupport til Sony Ericsson, ældre modeller fra 
NOKIA og SAMSUNG

• Kabeltype: Kobber
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Nettovægt: 0,0169 kg
• Bruttovægt: 0,0532 kg
• Taravægt: 0,0363 kg
• EAN: 69 23410 72457 8
• Type af hyldeplacering: Begge
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettovægt: 0,4056 kg
• Bruttovægt: 1,8488 kg
• Taravægt: 1,4432 kg
• GTIN: 1 69 23410 72457 5
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,0507 kg
• Bruttovægt: 0,1951 kg
• Taravægt: 0,1444 kg
• GTIN: 2 69 23410 72457 2
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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