
 

 

Philips O'Neill
Hörlurar med huvudband

O'Neill
On-ear
Vit

SHO3305STKR
Otroligt explosiv, naturtrogen bas
Mixa fram ett maxat ljud
Maxa livet med Cruz-hörlurarna som ger en så maffig bas att det riktigt känns i 

maggropen! Med den enkla plug & play-designen kan du nu rocka loss och höja volymen 
ordentligt när andan faller på!

Suverän komfort
• Bekvämt huvudband som enkelt kan justeras efter alla huvudstorlekar
• Mjuka tygkuddar som andas för långvarig användning utan obehag

Överväldigande ljud
• Neodymelement på 32 mm ger dynamisk bas som låter ännu bättre än i verkligheten
• Växla snabbt från musik till samtal via den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen
• Låt dig uppslukas totalt av musiken med ljudisolerande öronkuddar

Förbered dig för sammanstötning
• Den L-formade kontakten gör sladden tåligare och ökar dess livslängd
• Den robusta, modulära formgivningen klarar de tuffaste påfrestningar
• Öronsnäckorna hoppar helt enkelt av vid hög belastning
• Ultratålig, trasselfri platt sladd



 Neodymelement på 32 mm

Med dynamiska 32 mm-element som ger 
kristallklart ljud och dunkande bas kan du 
rocka loss till musiken var du än är.

Inbyggd mikrofon och fjärrkontroll

Tack vare den inbyggda mikrofonen och 
fjärrkontrollen kan du växla mellan musik och 
samtal bara genom att svepa med fingret. Nu 
kan du hålla kontakten utan att tappa takten.

Bekvämt och justerbart huvudband

Bekvämt huvudband som enkelt kan justeras 
efter alla huvudstorlekar

L-formad kontakt

Njut av musiken ännu längre med en förstärkt 
L-formad sladdkontakt som gör att hörlurarna 
tål mer och håller längre.

Modulär formgivning

Den robusta, modulära formgivningen klarar 
de tuffaste påfrestningar

Ljudisolerande öronkuddar

Uppslukas helt av musiken med ljudisolerande 
öronkuddar. Inte nog med att du kan lyssna 
länge utan obehag – kuddarna hjälper dig 
dessutom att uppfatta varenda liten detalj i dina 
favoritlåtar.

Hörlurar med säker frigöring

Öronsnäckorna hoppar helt enkelt av vid hög 
belastning

Mjuka kuddar som andas

De supermjuka tygöronkuddarna skapar en 
perfekt förslutning och sitter så säkert och 
bekvämt att du kanske till och med glömmer 
att du har dem på dig.

Stark, trasselfri sladd
Låt dig inte begränsas av sladden. Den här 
starka, trasselfria tygsladden håller för allt som 
din aktiva livsstil utsätter den för.
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: Koppar
• Membran: PET
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk
• Frekvensåtergivning: 19–21 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar
• Anslutningens legering: Silver-plätering

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,116 lb
• Bruttovikt: 0,96 kg
• GTIN: 1 69 23410 72052 2
• Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 19 x 24 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 10,4 x 7,5 x 9,4 tum
• Nettovikt: 0,780 lb

• Nettovikt: 0,354 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,336 lb
• Taravikt: 0,606 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 17 x 20 x 8 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,7 x 7,9 x 3,1 tum
• EAN: 69 23410 72052 5
• Bruttovikt: 0,233 kg
• Bruttovikt: 0,514 lb
• Nettovikt: 0,260 lb
• Nettovikt: 0,118 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,115 kg
• Taravikt: 0,254 lb
• Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,3 x 7,3 x 3,0 tum
• Produktens mått (B x H x D): 13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Vikt: 0,118 kg
• Vikt: 0,260 lb
•
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