
 

 

Philips
Auriculares sem fios

Diafragmas de 32 mm/posterior 

fechada

On-ear
Até 15 horas de reprodução
Dobragem compacta

TAUH202BK
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tas de reprodução épicas. Os podcasts mais recentes. Estes auscultadores on-ear sem fios 

porcionam um som nítido e graves potentes. O aro para a cabeça é tão leve que quase não o sentirá 

s auriculares dobram-se totalmente. Terá 15 horas de tempo de reprodução, para desfrutar durante 

o o dia ou toda a noite.

Fácil de transportar e utilizar.
• Design dobrável compacto para fácil arrumação no bolso ou no saco
• Design dobrável para fácil arrumação no bolso ou no saco
• Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável para máximo conforto

Chamadas nítidas. Controlo de voz
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas

Pronto a utilizar. Som nítido. Graves potentes.
• 15 horas de tempo de reprodução. Muito tempo durante o dia. Ou a noite.
• 2-3 horas de carregamento.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm. Som nítido. Graves potentes.



 Diafragma em neodímio de 32 mm
Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm 
proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.

Fácil de movimentar
As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente 
para dentro, para arrumação fácil no bolso ou no 
saco. Basta dobrá-las e levá-las consigo.

Proteções dos ouvidos e aro para cabeça 
almofadados
As proteções macias e respiráveis oferecem um 
excelente conforto durante audições prolongadas.

Design dobrável compacto
Com o seu design totalmente dobrável, os 
auscultadores BASS+ são fáceis de dobrar e de 
guardar, tornando-se o seu companheiro de viagem 
ideal.
TAUH202BK/00

Destaques
• Tempo de carga: 3 hr • UPC: 8 40063 20208 5
•

Som
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da coluna: 32 mm
• Sensibilidade: 102 dB (1 kHz)
• Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade
• Versão Bluetooth: 4,2
• Alcance máximo: Até 10 m
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Microfone: Microfone incorporado
• Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
• Sem fios

Funcionalidades
• Controlo do volume

Design
• Cor: Preto
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça
• Design dobrável: Plano
• Ajusta à orelha: On-ear
• Tipo de proteção: Fechado
• Material do acoplamento auditivo: Pele sintética

Potência
• Tempo de reprodução de música: 15 hr
• Tempo conv.: 10 horas
• Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio 

(incorporada)
• Capacidade da bateria (auscultadores): 240 mAh

• Vida útil da bateria em modo de espera: 160 h
• Recarregável

Acessórios
• Cabo para carregamento: Cabo USB
• Guia de Iniciação Rápido

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,039 kg
• GTIN: 1 69 51613 99521 8
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso líquido: 0,5166 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,5224 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• EAN: 69 51613 99521 1
• Peso bruto: 0,284 kg
• Peso líquido: 0,1722 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,1118 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,145 kg
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