
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
com microfone

Diafragmas de 6 mm/posterior 

fechada

Auriculares
Tempo de reprodução de 7 horas

TAUN102BK
Liberdade sem fios

Som poderoso.
Os auriculares Bluetooth compactos UpBeat proporcionam um som poderoso com até 
7 horas de entretenimento musical sem fios. Solução portátil para uma utilização prática.

15 min de carregamento proporcionam 90 min de tempo de reprodução
• Tecnologia de carga rápida

Diafragmas de 6 mm de alta potência
• Conforto e isolamento de ruído passivo

Os auriculares magnéticos evitam o emaranhamento dos fios
• Os auriculares magnéticos estriados asseguram uma arrumação cuidada e simples



 Comfort
Conforto e isolamento de ruído passivo

Carregamento rápido
A tecnologia de carga rápida proporciona-lhe um 
reforço rápido de energia quando a bateria está a 
começar a ficar fraca. Apenas 15 minutos de 
carregamento proporcionam-lhe 90 minutos de 
reprodução.

Auriculares magnéticos estriados
Os seus auscultadores in-ear dispõem de 
extremidades magnéticas estriadas que asseguram, 
de forma inteligente, uma arrumação cuidada e 
simples. Os ímanes estão incorporados na zona 
posterior de cada auricular para estes aderirem um 
ao outro – sem emaranhamentos, sem confusões, 
sem desordem. Basta encaixá-los na zona posterior, 
juntá-los ao cabo plano antiemaranhamento e 
guardá-los no seu saco, sabendo que poderá retirá-
los facilmente – a qualquer altura.
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Conetividade
• Microfone: Microfone incorporado
• Perfis Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Versão Bluetooth: 5,0

Embalagem interior
• Peso bruto: 0,48 kg
• GTIN: 2 48 95229 10014 9
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,9 x 16,6 x 11 cm
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,156 kg
• Peso líquido: 0,324 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10014 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

35,4 x 21 x 23,3 cm
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 0,954 kg
• Peso líquido: 1,296 kg

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

9,5 x 17,3 x 2,5 cm

• EAN: 48 95229 10014 5
• Peso bruto: 0,069 kg
• Peso líquido: 0,054 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,015 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

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

1,4 x 2,25 x 0 cm
• Peso: 0,035 kg
• Comprimento do cabo: 61,8 cm

Acessórios
• Manual de início rápido: Manual de início rápido
• Cabo USB: Incluir para carregamento

Som
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 16 ohms
• Sensibilidade: 100 dB

UPC
• UPC: 8 40063 20056 2
•

Especificações
Auscultadores sem fios com microfone
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada Auriculares, Tempo de reprodução de 7 horas
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