
 

 

Philips
THE SHOTS ausīs 
ievietojamas austiņas

O'Neill
Ausīs ievietojams
Zaļas un melnas

SHO1100BK
Zemo skaņu cienītājiem

Skaņu izolējošas un izturīgas
Ar satriecošām krāsām un nepārspējami spēcīgu zemo frekvenču skaņu, ko papildina 
pastiprināts vadojums, Shots ir aktuāls piederums katram pilsētniekam.

Satriecošs skanējums
• Uzlaboti dinamiski 9 mm skaļruņi nodrošina dziļu zemfr. skaņu un precizitāti
• Iegrimstiet mūzikas ritmā ar skaņu izolējošiem austiņu uzgaļiem
• Pārejiet no mūzikas pie zvaniem, izmantojot iebūvēto mikrofonu un tālvadību

Gatavas triecieniem
• Īpaši izturīgs vads ar aizsardzību pret sapīšanos
• L veida savienotājs uzlabo vada izturību un kalpošanas laiku

Nepārspējams komforts
• 3 austiņu uzgaļu izmēri pielāgotai valkāšanai



 3 austiņu uzgaļu izmēri
Perfekti atbilstošas austiņas, ko nodrošina trīs 
austiņu uzgaļu pāri, kas iekļauti Philips O'Neill ausīs 
ievietojamo austiņu komplektā.

9 mm neodīma skaļruņi
Mūzikas baudījums katru dienu, ko sniedz šo 
uzlaboto 9 mm skaļruņu balansētais skanējums un 
spēcīgā zemfr. skaņa.

Iebūvēts mikrofons un skaļuma vadības 
poga
Pārejiet no mūzikas pie zvaniem, tikai pavelkot ar 
pirkstu, izmantojot iebūvēto mikrofonu un tālvadību. 
Tādējādi ir tik vienkārši klausīties mūziku un saglabāt 
saikni ar sev tuvajiem cilvēkiem.

L veida savienotājs
Baudiet mūziku ilgāku laiku ar pastiprinātu L veida 
vada savienotāju, kas padara šīs austiņas izturīgākas 
un to kalpošanas laiku - ilgāku.

Skaņu izolējošie austiņu uzgaļi
Izolējiet ārējos trokšņus, klausoties iecienītās 
dziesmas, ar skaņu izolējošiem austiņu uzgaļiem. Tie 
cieši iekļaujas jūsu ausu kanālos, radot perfektu skaņu 
izolāciju.

Izturīgs vads ar aizsardzību pret 
sapīšanos
Baudiet dzīvi un neuztraucieties par austiņu vadiem. 
Šīs izturīgais vads ar aizsardzību pret sapīšanos 
izturēs visus pārbaudījumus, ko radīs jūsu aktīvais 
dzīvesveids.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 6–23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 105 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa spole: CU

Savienojamība
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: hromēts
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: simetrisks

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 69 23410 71754 9
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Bruto svars: 0,063 kg

• Neto svars: 0,014 kg
• Taras svars: 0,049 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,231 kg
• GTIN: 2 69 23410 71754 3
• Inner carton (L x W x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,042 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,189 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,179 kg
• GTIN: 1 69 23410 71754 6
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Neto svars: 0,336 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,843 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Svars: 0,014 kg
•

Specifikācijas
THE SHOTS ausīs ievietojamas austiņas
O'Neill Ausīs ievietojams, Zaļas un melnas

http://www.philips.com

