
 

 

Philips
Oortelefoon met 
microfoon

13,5 mm drivers/gesloten 

achterkant

Oortelefoon

TX2BK
Geluid met een hoge resolutie

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes
De Philips TX2 biedt geluid met hoge resolutie met een uitgebreid basbereik dankzij de 
eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps 
bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.

Premium geluidstechnologie
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Hybride architectuur voor nauwkeurig geluid met sterke bastonen
• Ultralichte spreekspoel voor langdurig hoge frequenties
• Messing ring vermindert trillingen voor een helderder geluid
• Ruisisolerende caps om omgevingsgeluid te blokkeren

Uiterst comfortabel
• Ergonomische ovale geluidsbuis met passend en aangenaam ontwerp
• Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Ontworpen voor comfort
• Knoopvrij snoer met schuifknop voor gemak onderweg
• Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit

Overal muziek luisteren en contact houden met vrienden
• Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken



 Ingebouwde microfoon

Met de ingebouwde microfoon kunt u 
eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren 
en telefoontjes opnemen. U blijft dus 
verbonden met wat u belangrijk vindt.

Keuze uit 3 paar caps

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten 
(klein, middelgroot en groot) voor een 
perfecte pasvorm.

Messing ring
De lichtgewicht messing ring vermindert 
trillingen om te zorgen voor een helder, 
nauwkeurig geluid.

Ergonomische ovale geluidsbuis
De ovale vorm van de buis is ontworpen op 
basis van uitgebreid onderzoek naar het 
menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt 

voor een optimale pasvorm en optimaal 
draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Hybride architectuur

De hybride architectuur maakt gebruik van 
krachtige neodymium-magneten voor zeer 
nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. 
Het hybride model gebruikt grote luidsprekers 
van 13,5 mm in een compact ontwerp in de 
hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een 
hogere geluidskwaliteit en echt comfort.

Ruisisolerende caps

Ruisisolerende caps blokkeren het 
omgevingsgeluid, zodat u volledig kunt opgaan 
in uw muziek, zonder te worden gestoord.

Versterkte snoerbescherming
Om de levensduur van de hoofdtelefoon te 
verlengen is er een zachte rubberen 

bescherming tussen de hooftelefoon en de 
kabel geplaatst. De verbinding wordt 
beschermd tegen beschadiging door regelmatig 
buigen.

Knoopvrij plat snoer
Het platte snoer zorgt ervoor dat uw kabel 
niet in de knoop raakt. De schuifknop op de 
kabel biedt stijl en gemak onderweg.

Ultralichte spreekspoel
De ultralichte spreekspoel is aan de 
luidspreker bevestigd. Hierdoor wordt het 
signaal via een reactie van het magnetisch veld 
afgegeven aan de stroom. Doordat de 
bewegende delen van een luidspreker licht 
moeten zijn om geluiden met een hoge 
frequentie nauwkeurig te reproduceren, 
moeten spreekspoelen zo licht mogelijk zijn.

Audio met hoge resolutie

Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Deze 
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Diafragma: Mylar
• Frequentiebereik: 6 - 40.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van luidspreker: 13,5 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Impedantie: 32 ohm

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * 
Alleen voor de nieuwste modellen. Extra 
connector beschikbaar via de 
klantenondersteuning voor Sony Ericsson en 
oudere modellen van NOKIA en SAMSUNG

• Type kabel: Koper
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,6 cm
• Nettogewicht: 0,0174 kg
• Brutogewicht: 0,064 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0466 kg
• EAN: 69 23410 72455 4
• Type schap: Beide
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,4176 kg
• Brutogewicht: 2,108 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,6904 kg
• GTIN: 1 69 23410 72455 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,0522 kg
• Brutogewicht: 0,2275 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1753 kg
• GTIN: 2 69 23410 72455 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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