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TX1BK
Erittäin tarkka ääni

Ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket
Philips TX1 -kuulokkeiden ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket 
takaavat luonnollisen äänentoiston ja enemmän bassoa. Ergonomiset korvatyynyt ja 
sotkeutumaton litteä kaapeli tekevät kuuntelukokemuksesta mukaansatempaavan.

Äänitekniikan huippua
• HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
• Hybridirakenne takaa tarkan äänen ja syvän basson
• Taustamelua vaimentavat korvatyynyt vaimentavat ympäristön melun

Erittäin mukava
• Ergonominen ovaalinmuotoinen ääniputki istuu tukevasti ja miellyttävästi
• Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat

Suunniteltu helppokäyttöiseksi
• Sotkeutumatonta litteää kaapelia ja liukusäädintä on kätevä käyttää liikkeellä ollessa
• Vahvistettu kaapeli parantaa kestävyyttä ja liitettävyyttä

Nauti musiikistasi ja ystävistäsi
• Kiinteän mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin



 Kiinteä mikrofoni

Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä 
musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina 
pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

3 vaihtoehtoista korvatyynyparia

Korvatyynyjä on kolmea kokoa - pieniä, 
keskikokoisia ja suuria - joten saat kuulokkeet 
istumaan itsellesi täysin sopivasti.

Ergonominen ovaalinmuotoinen 
ääniputki
Ääniputken ovaali muoto perustuu ihmisen korvaa 
koskeviin laajoihin tutkimuksiin. Ääniputki on 
suunniteltu sopimaan miellyttävästi kaikkiin korviin, 
ja ergonominen muoto takaa optimaalisen ja 
miellyttävän istuvuuden.

Hybridirakenne

Hybridirakenteessa on käytetty tehokkaita 
neodyymimagneetteja, jotka tuottavat erittäin tarkan 

äänen ja syvän basson. Pienikokoisissa 
nappikuulokkeissa on käytetty suuria 13,5 mm:n 
kaiuttimia, ja tuloksena on parempi ja miellyttävämpi 
äänenlaatu.

Taustamelua vaimentavat korvatyynyt

Taustamelua vaimentavat korvatyynyt vaimentavat 
ympäristön melun, joten voit uppoutua musiikin 
maailmaan ilman häiriöitä.

Vahvistettu kaapeli
Pehmeä kumipinta suojaa kuulokkeiden ja kaapelin 
liitoskohtaa ja pidentää siten kuulokkeiden 
käyttöikää sekä estää kaapelin vahingoittumisen 
jatkuvan taittumisen seurauksena.

Sotkeutumaton litteä johto
Litteä kaapeli pysyy aina sileänä eikä pääse 
sotkeutumaan. Tyylikäs liukusäädin tekee käytöstä 
helppoa ja miellyttävää liikkeellä ollessa.

Erittäin tarkka ääni

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun 
parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen 
studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa 
uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on 
musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet 
täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat 
tiukat standardit.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: Mylar
• Taajuusvaste: 8–40 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Herkkyys: 108 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 13,5 mm
• Enimmäisteho: 30 mW
• Impedanssi: 32 ohmia

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Johtoliitäntä: symmetrinen
• Johdon pituus: 1,2 m
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY*. 
Vain uusimmat mallit. Lisäliitin saatavana 
asiakaspalvelusta Sony Ericsson -puhelimiin sekä 
vanhempiin NOKIA- ja SAMSUNG-malleihin

• Johtotyyppi: Kupari
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Nettopaino: 0,0169 kg
• Kokonaispaino: 0,0532 kg
• Taara: 0,0363 kg
• EAN: 69 23410 72457 8
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettopaino: 0,4056 kg
• Kokonaispaino: 1,8488 kg
• Taara: 1,4432 kg
• GTIN: 1 69 23410 72457 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettopaino: 0,0507 kg
• Kokonaispaino: 0,1951 kg
• Taara: 0,1444 kg
• GTIN: 2 69 23410 72457 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
•
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