
 

 

Philips O'Neill
Căști cu bandă de susţinere

O'Neill
Auriculară
Verde
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ixaţi aşa cum doriţi pentru o viaţă mai intensă
ăiţi viaţa la intensitate maximă cu Cruz şi afundaţi-vă într-un bas atât de bogat încât îl 
ţi simţi rezonând! Cu un design plug'n'play simplu, puteţi găsi şi modifica acum volumul 
icând doriţi!

Confort deosebit
• Banda de susţinere confortabilă se reglează ușor fiecărei dimensiuni a capului
• Pernuţe moi, din material permeabil, vă asigură confort de purtare îndelungat

Sunet șocant
• Driverele din neodim de 32 mm oferă un bas dinamic și incitant
• Intraţi în ritm cu pernuţele de izolare auriculare

Pregătiţi-vă pentru impact
• Conectorul în formă de L îmbunătăţește durabilitatea cablului și durata de viaţă
• Designul robust, modular poate rezista celui mai dur impact
• Pernuţele de urechi ies pur și simplu dacă este aplicată o forţă excesivă
• Cablu plat extrem de rezistent, anti-încurcare



 Drivere din neodim de 32 mm

Desfătaţi-vă cu melodii de înaltă calitate în timp 
ce vă aflaţi în deplasare cu driverele dinamice 
de 32 mm care oferă un sunet de claritate 
excepţională și o performanţă dinamică a 
basului.

Bandă de susţinere confortabilă și 
reglabilă

Banda de susţinere confortabilă se reglează 
ușor fiecărei dimensiuni a capului

Conector în formă de L

Bucuraţi-vă mai mult de muzică cu ajutorul 
conectorului de cablu ranforsat în formă de L, 
care face aceste căști mai rezistente și mai 
durabile.

Design modular

Designul robust, modular poate rezista celui 
mai dur impact

Pernuţe de izolare auriculare

Intraţi în ritm cu pernuţele de izolare 
auriculare. Nu numai că vă veţi bucura de un 

confort de lungă durată, dar aceste pernuţe vă 
vor ajuta să ascultaţi și să vă bucuraţi de fiecare 
detaliu de sunet al melodiilor dvs. preferate.

Cilindri de eliberare siguri

Pernuţele de urechi ies pur și simplu dacă este 
aplicată o forţă excesivă

Pernuţe moi și permeabile

Pernuţele foarte moi pentru urechi se mulează 
confortabil și sigur pe conturul urechilor dvs., 
creând o etanșare perfectă atât de comodă 
încât aţi putea uita că purtaţi căști.

Cablu rezistent, anti-încurcare
Trăiţi-vă viaţa așa cum doriţi fără a vă face griji 
în legătură cu cablul. Acest cablu dintr-un 
material rezistent, care nu se încurcă, va face 
faţă oricărei situaţii pe care stilul dvs. activ de 
viaţă le poate impune.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: Cupru
• Diafragmă: PET
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 104 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Tip: Dinamic
• Răspuns în frecvenţă: 19 - 21 000 Hz

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Tip cablu: Cupru
• Finisaj conector: Placat cu argint

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,028 lb
• Greutate brută: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72004 1
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26,5 x 19 x 24 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 10,4 x 7,5 x 9,4 inch
• Greutate netă: 0,780 lb

• Greutate netă: 0,354 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,248 lb
• Greutate proprie: 0,566 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 17 x 20 x 8 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

6,7 x 7,9 x 3,1 inch
• EAN: 69 23410 72004 4
• Greutate brută: 0,233 kg
• Greutate brută: 0,514 lb
• Greutate netă: 0,260 lb
• Greutate netă: 0,118 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,115 kg
• Greutate proprie: 0,254 lb
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 5,3 x 7,3 x 3,0 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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