
 

 

Philips O'Neill
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

O'Neill
Nauszne
Czerwono-niebieskie

SHO3305BOARD
Niesamowicie potężne, naturalne basy
Świetny sposób na głośne słuchanie muzyki
Czerp z życia pełnymi garściami i poddaj się bogatemu, przeszywającemu na wskroś 

brzmieniu basów, korzystając ze słuchawek Cruz. Dzięki prostej konstrukcji plug and play 
możesz teraz podkręcić głośność, kiedy tylko masz na to ochotę.

Niespotykana wygoda
• Wygodny pałąk na głowę umożliwia łatwe dopasowanie do każdej wielkości głowy
• Miękka, oddychająca tkanina poduszek zapewnia wygodę podczas długiego noszenia

Fantastyczny dźwięk
• 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają dynamiczne i niesamowicie głębokie 

basy
• Szybkie przełączanie między trybem słuchania muzyki a trybem rozmowy za pomocą 

wbudowanego mikrofonu i pilota zdalnego sterowania
• Zanurz się całkowicie w muzyce dzięki poduszkom nausznym izolującym dźwięki otoczenia

Niezrównana wytrzymałość
• Złącze w kształcie litery L zwiększa trwałość i żywotność przewodu
• Solidna, modułowa konstrukcja jest odporna nawet na najmocniejsze uderzenia
• Głośniki po prostu odpinają się w przypadku zbyt dużego nacisku
• Niezwykle wytrzymały, nieplączący się, płaski przewód



 32-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Daj się ponieść muzyce podczas podróży — 
ciesz się wysokiej jakość dźwiękiem dzięki 
dynamicznym, 32-milimetrowym 
przetwornikom zapewniającym krystalicznie 
czyste brzmienie i potężne basy.

Wbudowany mikrofon i pilot zdalnego 
sterowania

Słuchawki umożliwiają niezwykle proste 
przełączanie między trybem słuchania muzyki a 
trybem rozmowy dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi i pilotowi zdalnego sterowania. 
Bez problemu zachowasz kontakt ze swoją 
muzyką i ludźmi, którzy są Ci najbliżsi.

Wygodny, regulowany pałąk na głowę

Wygodny pałąk na głowę umożliwia łatwe 
dopasowanie do każdej wielkości głowy

Złącze w kształcie litery L

Ciesz się muzyką dłużej dzięki wzmocnionemu 
złączu w kształcie litery L, które sprawia, że 
słuchawki są trwalsze i bardziej wytrzymałe.

Modułowa konstrukcja

Solidna, modułowa konstrukcja jest odporna 
nawet na najmocniejsze uderzenia

Poduszki nauszne izolujące dźwięki 
otoczenia

Zanurz się całkowicie w muzyce dzięki 
poduszkom nausznym izolującym dźwięki 
otoczenia. Zapewniają one wygodę podczas 
długiego noszenia, a także możliwość 
delektowania się wszystkimi detalami ulubionej 
muzyki.

Samoodpinające się głośniki

Głośniki po prostu odpinają się w przypadku 
zbyt dużego nacisku

Miękkie, wentylowane poduszki

Poduszki nauszne z wyjątkowo miękkiej 
tkaniny komfortowo i bezpiecznie otulają uszy. 
Dopasowują się tak dobrze, że można 
zapomnieć, że ma się na głowie słuchawki.
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziana
• Membrana: Tworzywo PET
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne
• Pasmo przenoszenia: 19–21 000 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany
• Wykończenie złącza: Posrebrzane

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,028 lb
• Waga brutto: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72049 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,5 x 19 x 24 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,4 x 7,5 x 9,4 cali
• Waga netto: 0,780 lb

• Waga netto: 0,354 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,248 lb
• Ciężar opakowania: 0,566 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 20 x 8 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

6,7 x 7,9 x 3,1 cali
• EAN: 69 23410 72049 5
• Waga brutto: 0,233 kg
• Waga brutto: 0,514 lb
• Waga netto: 0,260 lb
• Waga netto: 0,118 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,115 kg
• Ciężar opakowania: 0,254 lb
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5,3 x 7,3 x 3,0 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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