Philips
Øretelefoner med
mikrofon

Svart
TX1BK

Høyoppløselig lyd
Førsteklasses drivere med ovale lydrør
Philips TX1 gir høyoppløselig lyd med utvidet bass, takket være førsteklasses drivere og
ovale lydrør. Tilpassede og komfortable øreputer sikrer en altoppslukende opplevelse,
mens de flate ledningene holder hodetelefonene flokefrie
Enestående lydteknologi
• Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form
• Hybrid struktur for presis lyd og utvidet bass
• Støyisolerende øreputer stenger ute lyder fra omgivelsene
Suveren komfort
• Ergonomisk ovalt lydrør som sitter sikkert og komfortabelt
• Velg mellom tre par øreputer for å finne den som passer perfekt
Praktisk design
• Flokefri flat kabel med glidebryter for anvendelighet på farten
• Forsterket ledningavlaster gir økt holdbarhet og tilkobling
Hold kontakten med musikk og venner
• Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

TX1BK/00

Øretelefoner med mikrofon
Svart

Høydepunkter
Innebygd mikrofon

Spesifikasjoner
hybride formen bruker større 13,5 millimeters
høyttalere i et kompakt hodetelefonsett, noe som gir
bedre kvalitet på lyden og ekte komfort.

Støyisolerende øredeksler

Lyd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustisk system: Lukket
Membran: Mylar
Frekvensområde: 8-40 000 Hz
Magnettype: Neodym
Talespole: CCAW
Følsomhet: 108 dB
Høyttalerdiameter: 13,5 millimeter
Maksimal inngangseffekt: 30 mW
Impedans: 32 ohm

Utforming
• Farge: Svart

Tilkoblingsmuligheter
Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte
fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du
alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Velg mellom tre par øredeksler

Støyisolerende øreputer stenger ute støy fra
omgivelsene slik at du kan dykke ned i musikken uten
forstyrrelser.

Forsterket ledningavlaster

En myk gummiavlaster mellom hodetelefonene og
kabelen beskytter mot skader som lett oppstår ved
stadig bøying, og forlenger levetiden til
hodetelefonene.

Flokefri flat kabel

Flat kabel sørger for at ledningen alltid holder seg
flokefri. Glidebryteren på kabelen tilfører stilig
velvære og anvendelighet når du er på farten.
Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og
store – for en tilpasset og perfekt passform.

Lyd med høy oppløsning

Mål, emballasje
•
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•
•

Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
Nettovekt: 0,0169 kg
Bruttovekt: 0,0532 kg
Taravekt: 0,0363 kg
EAN: 69 23410 72457 8
Type hylleplassering: Begge
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Kartong

Ytre eske
•
•
•
•
•
•

Ergonomisk ovalt lydrør

Den ovale formen på lydrøret ble laget basert på
omfattende undersøkelser på menneskets øre. Den
ergonomiske formen sikrer optimal tilpasning og
komfort og er utformet for å passe til alle ører, for
total musikknytelse.

Yttereske (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
Nettovekt: 0,4056 kg
Bruttovekt: 1,8488 kg
Taravekt: 1,4432 kg
GTIN: 1 69 23410 72457 5
Antall kundepakker: 24

Innereske

Hybrid struktur

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og
reproduserer originale masteropptak fra studio mer
nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den
kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy
oppløsning til det beste valget for deg som er glad i
musikk. Disse hodetelefonene oppfyller de strenge
standardene som kreves for lyd med høy oppløsning.

Hybrid struktur bruker kraftige neodymmagneter
for å gi svært presis lyd og forbedret bassytelse. Den
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• Kabeltilkobling: symmetrisk
• Kabellengde: 1,2 m
• Kompatibel med:: iPhone®, Blackberry®, HTC, LG,
MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY* kun
for de nyeste modellene. Ekstra kontakt er
tilgjengelig via kundestøtte for Sony Ericsson, eldre
modeller fra NOKIA OG SAMSUNG
• Kabeltype: Kobber
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kontaktoverflate: gullbelagt
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Innereske (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
Nettovekt: 0,0507 kg
Bruttovekt: 0,1951 kg
Taravekt: 0,1444 kg
GTIN: 2 69 23410 72457 2
Antall kundepakker: 3

