
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

Svart

TX1BK
HD-ljud

Förstklassiga högtalarelement med ovala ljudrör
Med Philips TX1 får du ljud med hög upplösning och utökad bas tack vare de förstklassiga 
högtalarelementen och ovala ljudrören. De bekväma öronsnäckorna har en anpassad passform 
som ger en uppslukande upplevelse, och tack vare den platta sladden slipper du sladdtrassel.

Utmärkt ljudteknik
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• Hybridutformning för exakt ljud och utökad bas
• Ljudisolerande öronsnäckor som blockerar ljud utifrån

Suverän komfort
• Ergonomiska ovala ljudrör passar bra i örat och är bekväma
• Välj mellan 3 par öronsnäckor för en perfekt passform

Bekväm design
• Trasselfri platt sladd med skjutreglage som är praktiskt när du är på språng
• Förstärkt kabelavlastning för att den ska hålla längre och få bättre anslutning

Håll koll på musiken och vännerna
• Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal



 Inbyggd mikrofon

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta 
från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. 
Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast 
för just dig.

Välj mellan 3 olika par öronsnäckor

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, 
medel och stor – för att du ska hitta just de som 
passar dig perfekt.

Ergonomiska ovala ljudrör
Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forsking 
om människans öra. Den ergonomiska formen 
passar bekvämt i alla öron och garanterar optimal 
passform och komfort för en musikalisk 
helhetsupplevelse.

Hybridutformning

Hybridutformningen utnyttjar kraftfulla 
neodymmagneter för ljudprecision och förbättrat 

basljud. Den hybrida formfaktorn använder större 
13,5 mm högtalare i en kompakt hörlursinsats, vilket 
ger ljudkvalitet på hög nivå tillsammans med riktig 
komfort.

Ljudisolerande öronsnäckor

Ljudisolerande öronsnäckor som blockerar ljud 
utifrån så att du kan gå helt in i musiken utan några 
störningar.

Förstärkt kabelavlastning
För att hörlurarna ska hålla längre skyddas 
anslutningen mellan kabel och öronsnäckor med ett 
mjukt hölje av gummi som förhindrar skada på grund 
av upprepade böjningar.

Trasselfri platt sladd
Den platta sladden gör så att sladden alltid är jämn 
och trasselfri. Sladdreglaget är snyggt och praktiskt 
när du är på språng.

Högupplöst ljud

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger 
originalstudioinspelningar mer troget än CD-format 
i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör 
högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för 
musikälskaren. Hörlurarna uppfyller de strikta 
standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för 
högupplöst ljud.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar
• Frekvensåtergivning: 8–40 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Impedans: 32 ohm

Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Kabelanslutning: symmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * 
Endast för senaste modeller. Extrakontakt finns 
tillgänglig för Sony Ericsson och äldre NOKIA- och 
SAMSUNG-modeller via kundtjänst

• Kabeltyp: Koppar
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Nettovikt: 0,0169 kg
• Bruttovikt: 0,0532 kg
• Taravikt: 0,0363 kg
• EAN: 69 23410 72457 8
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettovikt: 0,4056 kg
• Bruttovikt: 1,8488 kg
• Taravikt: 1,4432 kg
• GTIN: 1 69 23410 72457 5
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,0507 kg
• Bruttovikt: 0,1951 kg
• Taravikt: 0,1444 kg
• GTIN: 2 69 23410 72457 2
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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