
 

 

Philips
Sluchátka do uší 
s mikrofonem

O'Neill Shots
Černá

SHO1105BK
Basové vybavení

Zvuková izolace a odolnost
Díky úžasným barvám, neuvěřitelným basům a zesíleným kabelům přináší zařízení Shots 
naprostou dokonalost.

Více než působivý zvuk
• Vylepšené, dynamické 9mm reproduktory s hlubokými basy a čistým zvukem
• Ponořte se do rytmu s vycpávkami izolujícími zvuk
• Přepínejte z poslechu hudby na hovory prostřednictvím vestavěného mikrofonu a dálkového 

ovladače

Připravte se na úder
• Extrémně odolný kabel ztěžující zamotání
• Lomený konektor zvyšuje odolnost a životnost kabelu

Nejvyšší pohodlí
• 3 velikosti vycpávek pro možnost přizpůsobení



 3 velikosti vycpávek
Vyberte si tu pravou velikost ze třech velikostí 
vycpávek dodaných se sluchátky Philips O'Neill.

9mm neodymové reproduktory
Nechte se každý den strhnout vyváženým zvukem a 
výraznými basy zdokonalených 9mm reproduktorů.

Vestavěný mikrofon a dálkový ovladač
Přepínejte z poslechu hudby na hovory 
prostřednictvím vestavěného mikrofonu a dálkového 
ovladače pouhým dotykem prstu. Díky této funkci je 
poslech hudby a spojení s ostatními hračkou.

Lomený konektor
Vychutnávejte si hudbu déle s vyztuženým lomeným 
konektorem kabelu, díky kterému jsou sluchátka 
odolnější a mají delší životnost.

Izolující vycpávky
Zapomeňte na okolní svět a vychutnejte si nerušeně 
oblíbené písničky s vycpávkami izolujícími zvuk – 
padnou do uší jako ulité a vytvoří dokonalou 
zvukovou izolaci.

Odolný kabel odolný proti zamotání
Žijte si svůj život podle svých představ a nedělejte si 
starosti s kabelem. Tento odolný textilní kabel 
odolný proti zamotání si poradí s jakoukoli výzvou.
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Rozměry balení
• EAN: 69 23410 71757 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,064 kg
• Čistá hmotnost: 0,015 kg
• Hmotnost obalu: 0,049 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,234 kg
• GTIN: 2 69 23410 71757 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,189 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,203 kg
• GTIN: 1 69 23410 71757 7
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,36 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 1,843 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Hmotnost: 0,015 kg

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: symetrický
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 6 – 23 500 Hz
• Impedance: 16 ohm
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Typ: Dynamický
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
•

Specifikace
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