Philips NULL
Auriculares sem fios

Diafragmas de 32 mm/posterior
fechada
On-ear
Bluetooth®
Dobragem compacta

Reproduza todos os sons
Listas de reprodução épicas. Os podcasts mais recentes. Estes auscultadores on-ear sem fios
proporcionam um som nítido e graves potentes. O aro para a cabeça é tão leve que quase não o sentirá
e os auriculares dobram-se totalmente. Terá 15 horas de tempo de reprodução, para desfrutar durante
todo o dia ou toda a noite.
Fácil de transportar e utilizar.
• Design dobrável compacto para fácil arrumação no bolso ou 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

TAUH202BK

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.

TAUH202BK/00

Auriculares sem fios

Diafragmas de 32 mm/posterior fechada On-ear, Bluetooth®, Dobragem compacta
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Sistema acústico: Fechado
Tipo de magneto: NdFeB
Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Diâmetro da coluna: 32 mm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Diafragma: PET
Sensibilidade: 102 dB
Tipo: dinâmico

Conetividade
•
•
•
•

Microfone: Microfone incorporado
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Versão Bluetooth: 4,2
Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades

• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Alternar entre 2 chamadas,
Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada

Destaques
Acessórios

Diafragma em neodímio de 32 mm

Potência

Fácil de movimentar

Design

Proteções dos ouvidos e aro para cabeça
almofadados

• Manual de início rápido
• Cabo USB
•
•
•
•

Tipo de pilha: Polímero de lítio
Tempo em espera: 160 h
Tempo conv.: 10 horas
Tempo de reprodução de música: 15 hr

• Cor: Preto

Dimensões

• Dimensões do produto (LxPxA): 16,5*4*18,5 cm
• Dimensões da embalagem (LxPxA):
19,5*4,8*22,5 cm

UPC

• UPC: 8 40063 20208 5
•
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Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm
proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.
As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente
para dentro, para arrumação fácil no bolso ou no
saco. Basta dobrá-las e levá-las consigo.

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.

