
 

 

Philips
Slúchadlá do uší s 
mikrofónom

O'Neill Shots
Čierna

SHO1105BK
Basové šialenstvo

Odolné slúchadlá so zvukovou izoláciou
Vďaka úžasným farbám, dunivým basom a zosilneným káblom sú slúchadlá Shots 
dokonalým mestským doplnkom.

Zvuk, ktorý vám vyrazí dych
• Zdokonalené dynamické 9 mm neodýmiové budiče vytvárajú hlboké basy a čistý zvuk
• Ponorte sa do záplavy basov s nástavcami do uší so zvukovou izoláciou
• Rýchlo prepnite z hudby na hovory cez vstavaný mikrofón a diaľkové ovládanie

Pripravte sa na náraz
• Extrémne odolný kábel potiahnutý tkaninou proti zamotaniu
• Konektor v tvare písmena L zvyšuje odolnosť a životnosť kábla

Vynikajúci komfort
• 3 veľkosti nástavcov do každého ucha



 3 veľkosti nástavcov do uší
Vychutnajte si dokonalé nasadenie slúchadiel vďaka 
trom párom nástavcov do uší, ktoré sa dodávajú s 
vašimi slúchadlami Philips O'Neill.

9 mm neodýmiové budiče
Nechajte sa deň čo deň nadchnúť vyváženým 
zvukom a nadupanými basmi zo zdokonalených 
9 mm neodýmiových budičov.

Vstavaný mikrofón a diaľkové ovládanie
Prepínajte medzi hudbou a hovormi jednoduchým 
potiahnutím prsta vďaka zabudovanému mikrofónu a 
diaľkovému ovládaniu. Zostaňte v kontakte so 
svojou hudbou – a s ľuďmi, na ktorých vám záleží – 
teraz je to naozaj jednoduché.

Konektor v tvare písmena L
Vychutnajte si hudbu dlhšie so zosilneným 
konektorom kábla v tvare písmena L, vďaka ktorému 
sú tieto slúchadlá odolnejšie a trvácnejšie.

Nástavce do uší so zvukovou izoláciou
Zabudnite na vonkajší svet a vychutnajte si svoje 
obľúbené skladby vďaka nástavcom do uší so 
zvukovou izoláciou. Presne zapadnú do vašich 
ušných kanálikov a vytvoria vynikajúcu zvukovú 
izoláciu.

Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu
Nedajte sa spútať otravnými zamotanými káblami. 
Tento odolný kábel potiahnutý tkaninou proti 
zamotaniu vydrží všetko, čomu ho váš aktívny 
životný štýl vystaví.
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Rozmery balenia
• EAN: 69 23410 71757 0
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,064 kg
• Hmotnosť netto: 0,015 kg
• Hmotnosť obalu: 0,049 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,234 kg
• GTIN: 2 69 23410 71757 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,045 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,189 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,203 kg
• GTIN: 1 69 23410 71757 7
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,36 kg
• Počet užívateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,843 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: CCAW
•

Technické údaje
Slúchadlá do uší s mikrofónom
O'Neill Shots Čierna
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