
 

 

Philips O'Neill
Hovedtelefoner med krog

O'Neill
On-ear
Hvid

SHO3305STKR
Ekstremt eksplosiv, virkelighedstro bas
For et liv med mere power
Lev livet fuldt ud med The Cruz-hovedtelefonerne, og fordyb dig i en baslyd, der er så 

intens, at du kan mærke den fysisk! Med et enkelt plug'n'play-design kan du tage afsted og 
skrue op for lyden, lige når du har lyst!

Absolut komfort
• Behagelig hovedbøjle, der nemt tilpasses hver enkelt hovedstørrelse
• Bløde, åndbare ørepuder, der sikrer lang bærekomfort

Helt igennem fantastisk lyd
• 32 mm neodym-drivere, der leverer dynamisk, kraftfuld bas
• Skift hurtigt fra musik til opkald via en indbygget mikrofon og fjernbetjening
• Kom dybere ned i musikken med isolerende ørepuder

Forbered dig på at blive væltet omkuld
• L-form stik forbedrer kabelholdbarhed og levetid
• Robust, moduldesign kan modstå de barskeste påvirkninger
• Ørestykkerne falder ud, hvis der bruges for mange kræfter
• Ultrarobust, fladt kabel, der ikke filtres sammen



 32 mm neodym-drivere

Rock med til musik i høj kvalitet på farten med 
dynamiske 32 mm drivere, der leverer 
krystalklar lyd kombineret med dunkende bas.

Indbygget mikrofon og fjernbetjening

Spring nemt mellem musik og opkald med et 
fingerstrøg via den indbyggede mikrofon og 
fjernbetjening. Den gør det supernemt at 
koblet til din musik og de personer, der 
betyder noget.

Behagelig og indstillelig hovedbøjle

Behagelig hovedbøjle, der nemt tilpasses hver 
enkelt hovedstørrelse

L-form stik

Nyd musik i længere tid med et forstærket L-
formet kabelstik, der gør, at disse 
hovedtelefoner stærkere og mere holdbare.

Moduldesign

Robust, moduldesign kan modstå de barskeste 
påvirkninger

Isolerende på-øret-puder

Kom dybere ned i musikken med isolerende 
ørepuder. Ikke blot vil du opleve langvarig 
komfort, men disse puder hjælper dig med at 
høre og nyde alle soniske detaljer i dine 
yndlingssange.

Ørestykker med sikker frigørelse

Ørestykkerne falder ud, hvis der bruges for 
mange kræfter

Bløde, åndbare ørepuder

Ørepuder af ultrablødt stof følger ørernes 
konturer behageligt og sikkert og skaber en 
perfekt forsegling, der er så behagelig, at du 
helt glemmer, at du har hovedtelefoner på.

Stærkt kabel med opbevaring uden rod
Lev dit liv, som du vil, uden at bekymre dig om 
dit kabel. Dette robuste kabel, der ikke filtres 
sammen, kan klare alt, hvad din aktive livsstil 
byder det.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: Kobber
• Membran: PET
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 30 mW
• Følsomhed: 104 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Frekvenskurve: 19 - 21.000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber
• Stik-finish: Sølvfarvede

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,116 lb
• Bruttovægt: 0,96 kg
• GTIN: 1 69 23410 72052 2
• Ydre indpakning (L x B x H): 26,5 x 19 x 24 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

10,4 x 7,5 x 9,4 tommer
• Nettovægt: 0,780 lb

• Nettovægt: 0,354 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,336 lb
• Taravægt: 0,606 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17 x 20 x 8 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

6,7 x 7,9 x 3,1 tommer
• EAN: 69 23410 72052 5
• Bruttovægt: 0,233 kg
• Bruttovægt: 0,514 lb
• Nettovægt: 0,260 lb
• Nettovægt: 0,118 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Taravægt: 0,115 kg
• Taravægt: 0,254 lb
• Type af hyldeplacering: Dummy

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

5,3 x 7,3 x 3,0 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Vægt: 0,118 kg
• Vægt: 0,260 lb
•
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