
 

 

Philips O'Neill
Hodetelefoner med 
hodebånd

O'Neill
Hodetelefoner
Blå

SHO3300ESCAP
Svært kraftig og livaktig bass
Få mer lyd i livet ditt
Lev livet fullt ut med Cruz, og fordyp deg i en bass som er så fyldig at du kjenner den i 

kroppen. Med en enkel plug'n'play-design kan du nå øke volumet akkurat når det passer 
deg.

Suveren komfort
• Komfortabelt hodebånd som enkelt justerer seg etter alle hodestørrelser
• Myke stoffputer som puster og sørger for lang brukskomfort

Forbløffende lyd
• 32 mm neodymdrivere gir dynamisk og kraftig bass
• Fordyp deg i musikken med lydisolerende øreputer

Gjør deg klar for effekten
• L-formet kontakt forbedrer kabelens holdbarhet og levetid
• Robust, modulær design tåler de tøffeste påkjenningene
• Øreputene frigjøres ganske enkelt hvis for mye makt påføres
• Svært solid, flokefri flat kabel



 32 mm neodymdrivere

Nyt musikk av høy kvalitet på farten med 
dynamiske 32 mm drivere som gir krystallklar 
lyd kombinert med dunkende bass.

Komfortabelt og justerbart hodebånd

Komfortabelt hodebånd som enkelt justerer 
seg etter alle hodestørrelser

L-formet kontakt

Lytt til musikk lenger med en forsterket L-
formet kabelkontakt som gjør at disse 

hodetelefonene er mer holdbare og har lengre 
levetid.

Modulær design

Robust, modulær design tåler de tøffeste 
påkjenningene

Lydisolerende øreputer

Drøm deg bort i rytmen med disse 
lydisolerende øreputene. Du får ikke bare 
langvarig komfort. Putene hjelper deg også å 
høre og nyte hver eneste lyddetalj i 
favorittlåtene dine.

Bokser for sikker frigjøring

Øreputene frigjøres ganske enkelt hvis for mye 
makt påføres

Myke puter som puster

Øreputer i svært mykt stoff sitter 
komfortabelt og sikkert rundt kantene av 
ørene og skaper en perfekt forsegling som er 
så komfortabel at du kanskje glemmer at du 
har hodetelefoner på.

Solid, flokefri kabel
Lev livet slik du vil, uten å bekymre deg over 
kabelen. Denne solide, flokefrie tøykabelen 
tåler alt det din aktive livsstil utsetter den for.
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Lyd
• Akustisk system: lukket
• Magnettype: Neodym
• Talespole: Kobber
• Membran: PET
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 104 dB
• Høyttalerdiameter: 32 millimeter
• Type: Dynamisk
• Frekvensområde: 19–21 000 Hz

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kabeltype: Kobber
• Kontaktoverflate: Sølvbelagt

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,028 lb
• Bruttovekt: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 71997 7
• Yttereske (L x B x H): 26,5 x 19 x 24 cm
• Yttereske (L x B x H): 10,4 x 7,5 x 9,4 tommer

• Nettovekt: 0,780 lb
• Nettovekt: 0,354 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 1,248 lb
• Taravekt: 0,566 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 17 x 20 x 8 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 6,7 x 7,9 x 3,1 tommer
• EAN: 69 23410 71997 0
• Bruttovekt: 0,233 kg
• Bruttovekt: 0,514 lb
• Nettovekt: 0,260 lb
• Nettovekt: 0,118 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,115 kg
• Taravekt: 0,254 lb
• Type hylleplassering: Modell

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 5,3 x 7,3 x 3,0 tommer
• Produktmål (B x H x D): 13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Vekt: 0,118 kg
• Vekt: 0,260 lb
•
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