
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

O'Neill
Na uši
Modrá

SHO3300ESCAP
Neuvěřitelně výbušné a živé basy
Namixujte si svůj život podle přání
Žijte život na maximum s Cruz a nechte se unést basy, které jsou tak bohaté, že je ucítíte 

všude kolem! Díky jednoduchému designu plug'n'play můžete hudbu kdykoli pořádně 
osolit!

Nejvyšší pohodlí
• Pohodlný oblouk se jednoduše přizpůsobí každé hlavě
• Náušníky z měkké, prodyšné tkaniny zajišťují dlouhodobé pohodlné nošení

Více než působivý zvuk
• 32mm neodymové reproduktory nabízejí dokonalé dynamické basy
• Ponořte se do zvuku díky náušníkům izolujícím hluk

Připravte se na úder
• Lomený konektor zvyšuje odolnost a životnost kabelu
• Robustní modulární konstrukce vydrží i ty nejprudší nárazy
• Při použití nadměrné síly se sluchátka jednoduše oddělí
• Extrémně odolný plochý kabel odolný vůči zamotání



 32mm neodymové reproduktory

Vychutnejte si kvalitní hudbu díky dynamickým 
32mm reproduktorům zaručujícím křišťálově 
čistý zvuk a výkonné basy.

Pohodlný nastavitelný oblouk

Pohodlný oblouk se jednoduše přizpůsobí 
každé hlavě

Lomený konektor

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

Modulární konstrukce

Robustní modulární konstrukce vydrží i ty 
nejprudší nárazy

Izolující náušníky

Ponořte se do zvuku díky náušníkům izolujícím 
hluk. S nimi si dopřejete nejen perfektní 

pohodlí, ale také každý detail vaší oblíbené 
hudby.

Bezpečně snímatelné náušníky

Při použití nadměrné síly se sluchátka 
jednoduše oddělí

Měkké, prodyšné náušníky

Měkké textilní polstrování sluchátek pohodlně 
kopíruje tvar uší a snadno díky němu na 
sluchátka úplně zapomenete.

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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Zvuk
• Akustický systém: uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru: Měď
• Membrána: PET
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 30 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Kmitočtová charakteristika: 19 – 21 000 Hz

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď
• Povrchová úprava konektoru: Postříbřený

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,028 lb
• Hrubá hmotnost: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 71997 7
• Vnější obal (D x Š x V): 26,5 x 19 x 24 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 10,4 x 7,5 x 9,4 palců
• Čistá hmotnost: 0,780 lb

• Čistá hmotnost: 0,354 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,248 lb
• Hmotnost obalu: 0,566 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 20 x 8 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 6,7 x 7,9 x 3,1 palců
• EAN: 69 23410 71997 0
• Hrubá hmotnost: 0,233 kg
• Hrubá hmotnost: 0,514 lb
• Čistá hmotnost: 0,260 lb
• Čistá hmotnost: 0,118 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,115 kg
• Hmotnost obalu: 0,254 lb
• Typ umístění poličky: Dummy

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

5,3 x 7,3 x 3,0 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

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