
 

 

Philips O'Neill
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

O'Neill
Voor op het oor
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Ongelofelijk explosieve en levensechte bas

Het maximale uit uw muziek
Haal alles uit uw muziek met de Cruz. Laat u meeslepen door een bas die zo diep is dat 

u hem met uw hele lichaam ervaart. Met dit eenvoudige plug-and-play-ontwerp kunt u 
overal en altijd uit uw dak.

Uiterst comfortabel
• De comfortabele hoofdband is gemakkelijk aan te passen aan elk hoofd
• Zachte, ademende kussens garanderen lang draagcomfort

Verbluffend geluid
• Neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een dynamische, levensechte bas
• Laat u meeslepen door de muziek met de isolerende kussens voor op het oor.

Schokbestendig
• L-vormige aansluiting verbetert de levensduur van de kabel
• Het sterke, modulaire ontwerp kan de grootste schokken doorstaan
• De oorschelpen ploppen er eenvoudig af wanneer buitensporige krachten worden uitgeoefend
• Ultrasterke, knoopresistente platte kabel



 Neodymium-drivers van 32 mm

Geniet onderweg van hoogwaardig geluid met 
dynamische 32 mm drivers die voor glashelder 
geluid en een geweldige bas zorgen.

Comfortabele en verstelbare hoofdband

De comfortabele hoofdband is gemakkelijk aan 
te passen aan elk hoofd

L-vormige aansluiting

Geniet langer van muziek met een versterkte 
L-vormige kabelaansluiting die deze 
hoofdtelefoons duurzamer maakt.

Modulair ontwerp

Het sterke, modulaire ontwerp kan de 
grootste schokken doorstaan

Isolerende oorkussens

Laat u meevoeren door de muziek met 
geluidsisolerende oorkussens. Niet alleen 

geniet u van langdurig comfort, met deze 
kussens geniet u van ieder sonisch detail van 
uw favoriete muziek.

Veilig los te maken schelpen

De oorschelpen ploppen er eenvoudig af 
wanneer buitensporige krachten worden 
uitgeoefend

Zachte, ademende kussens

Oorkussens van ultra-zacht materiaal volgen 
de contouren van uw oren op aangename 
wijze. Ze zorgen voor een perfecte afdichting 
en zijn zo comfortabel dat u bijna vergeet dat u 
een hoofdtelefoon draagt.

Sterke knoopresistente kabel
Leef uw leven zoals u wilt zonder zorgen over 
uw kabel. Deze robuuste kabel van knoopvrij 
materiaal is bestand tegen alles wat uw actieve 
levensstijl met zich meebrengt.
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: Koper
• Diafragma: PET
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch
• Frequentiebereik: 19 - 21.000 Hz

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Type kabel: Koper
• Afwerking van aansluiting: Verzilverd

Omdoos
• Brutogewicht: 2,028 lb
• Brutogewicht: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72003 4
• Omdoos (L x B x H): 26,5 x 19 x 24 cm
• Omdoos (L x B x H): 10,4 x 7,5 x 9,4 inch
• Nettogewicht: 0,780 lb
• Nettogewicht: 0,354 kg

• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,248 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,566 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 20 x 8,0 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,7 x 7,9 x 3,1 inch
• EAN: 69 23410 72003 7
• Brutogewicht: 0,233 kg
• Brutogewicht: 0,514 lb
• Nettogewicht: 0,260 lb
• Nettogewicht: 0,118 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,115 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,254 lb
• Type schap: Dummy

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,3 x 7,3 x 3,0 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,118 kg
• Gewicht: 0,260 lb
•
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