
 

 

Philips
Over-ear-hörlurar

Mjuka, bekväma kuddar
40 mm element
Lätt huvudband
2 m hörlurskabel

TAH2005BK
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 här enkla over-ear-hörlurarna ger en bekväm passform och tydligt ljud för allt från dina 
oritlåtar till de senaste poddsändningarna. Perfekt för daglig användning och den två 
ter långa sladden är perfekt längd för att ansluta till dina favoritenheter.

Alltid redo
• På med ljudet
• Kraftfulla 40 mm-neodymelement
• Klart och tydligt ljud
• Bra passiv brusreducering. Bara du hör musiken

Kan enkelt justeras för bra passform
• Enkelhet hela dagen. Komfort varje dag
• Vadderat, justerbart huvudband
• Mjuka öronkuddar

Får aldrig slut på batteri
• Praktisk 2 m lång hörlurskabel
• Anslut till dina favoritenheter



 På med ljudet
Med de här sladdanslutna over-ear-hörlurarna kan 
du lyssna bekvämt så länge du vill. Kraftfulla 40 mm-
högtalarelement ger dig klart och tydligt ljud. 
Öronbygeln ger bra passiv brusreducering och andra 
hör inte vad du lyssnar på.

Enkelhet hela dagen
Det vadderade justerbara huvudbandet passar alla 
huvuden och de mjuka öronkuddarna är perfekta för 
långa lyssningssessioner. Det finns inget batteri, så du 
behöver inte begränsa speltiden. Perfekt när du 
lyssnar på de senaste poddsändningarna.

Anslut till enheter
Hörlurskabeln på 2 m är perfekt för anslutning till en 
laptop eller surfplatta. Om du är på resande fot kan 
du med den här kabeln förvara enheten säkert i en 
väska eller ficka medan du lyssnar handsfree.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 40 mm
• Känslighet: 85 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Drivrutinstyp: Dynamisk

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 3,5 mm

Design
• Färg: Svart
• Bärstil: Hörlurar med huvudband

Tillbehör
• Adaptrar som medföljer: 3,5–6,3 mm 

adapterkontakt

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,06 kg
• GTIN: 1 48 95229 10998 5

• Yttre kartong (L x B x H): 27,2 x 19,2 x 23,6 cm
• Nettovikt: 0,555 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,505 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

16,5 x 18,5 x 7,45 cm
• Vikt: 0,185 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17 x 22,8 x 8 cm
• EAN: 48 95229 10998 8
• Bruttovikt: 0,28 kg
• Nettovikt: 0,185 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda
• Taravikt: 0,095 kg
• Typ av hyllplacering: Hängande

UPC
• UPC: 8 40063 20151 4
•

Specifikationer
Over-ear-hörlurar
Mjuka, bekväma kuddar 40 mm element, Lätt huvudband, 2 m hörlurskabel
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