Philips O'Neill
Headphone headband

O'Neill
On-ear
Hitam

SHO3305ZERO

Sungguh Hingar Bingar, Bass bagaikan hidup
Mix’n’Max Cara Anda untuk Hidup yang menggelegar
Nikmati hidup Anda semaksimal mungkin bersama Headphone Cruz dan benamkan diri
dalam bass yang kaya untuk benar-benar merasakannya! Dengan desain plug'n'play
mudah, Anda dapat menampilkan dan mengeraskan volume kapan pun Anda inginkan!
Kenyamanan terbaik
• Headband nyaman yang mudah disesuaikan bagi setiap ukuran kepala
• Bantalan kain lembut dan berpori memastikan pemakaian lama yang nyaman
Suara yang menakjubkan
• Driver neodymium 32 mm memberikan bass dinamis yang menghentak
• Beralih dengan cepat dari musik ke panggilan via mikrofon bawaan & remote
• Tenggelam dalam irama musik dengan bantalan isolasi on-ear
Bersiaplah
• Konektor berbentuk L meningkatkan ketahanan dan masa pakai kabel
• Desain modular yang kokoh dapat menahan dampak terberat
• Earcan akan lepas dengan sendirinya bila diberi tekanan berlebihan
• Kabel pipih bebas kusut dan ultra kokoh
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Kelebihan Utama
Driver neodymium 32mm

Konektor berbentuk L

Kaleng pelepasan yang aman

Nikmati suara berkualitas tinggi di perjalanan
dengan driver 32 mm dinamis yang
menghadirkan suara sejernih kristal berpadu
dengan bass yang menghentak.

Nikmati musik lebih lama dengan konektor
kabel berbentuk L yang diperkuat yang
membuat headphone ini lebih awet dan tahan
lama.

Earcan akan lepas dengan sendirinya bila diberi
tekanan berlebihan

Mikrofon bawaan & remote control

Desain modular

Melompat antar musik dan panggilan dengan
usapan jari menggunakan mikrofon bawaan dan
remote control. Tetap tersambung dengan
musik dan orang-orang yang Anda kasihi
dengan mudah.

Desain modular yang kokoh dapat menahan
dampak terberat

Bantalan telinga dengan kain ultra lembut
mengikuti lekuk telinga Anda dengan nyaman
dan aman, menjadi penyekat sempurna yang
begitu nyaman, sampai Anda lupa bahwa sedang
memakai headphone.

Bantalan isolasi on-ear
Kabel kokoh bebas kusut
Nikmati hidup dengan cara yang Anda inginkan
tanpa mengkhawatirkan kabel. Kabel berbahan
kain yang kokoh dan bebas kusut dapat
mengikuti gaya hidup aktif Anda kapan saja.

Headband nyaman dan dapat
disesuaikan

Headband nyaman yang mudah disesuaikan bagi
setiap ukuran kepala

Bantalan lembut dan berpori

Tenggelam dalam irama musik dengan bantalan
isolasi on-ear. Anda tidak hanya akan
menikmati kenyamanan yang tahan lama,
bantalan ini membantu Anda mendengar dan
menikmati setiap detail sonik dari lagu favorit
Anda.
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Spesifikasi
Suara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem akustik: tertutup
Tipe magnet: Neodymium
Kumparan suara: Tembaga
Diafragma: PET
Impedansi: 32 ohm
Input daya maksimum: 30 mW
Kepekaan: 104 dB
Diameter speaker: 32 milimeter
Jenis: Dinamis
Respons frekuensi: 19 - 21.000 Hz

Konektivitas
•
•
•
•
•

Koneksi Kabel: dua-paralel, simetris
Panjang kabel: 1,2 m
Konektor: 3,5 milimeter
Tipe kabel: Tembaga
Lapisan konektor: Berlapis perak

Kardus Luar

•
•
•
•
•

Berat kotor: 2,028 lb
Berat kotor: 0,92 kg
GTIN: 1 69 23410 72051 5
Outer carton (L x L x T): 26,5 x 19 x 24 cm
Outer carton (L x L x T): 10,4 x 7,5 x 9,4 inci

•
•
•
•
•

Berat bersih: 0,780 lb
Berat bersih: 0,354 kg
Jumlah kemasan konsumen: 3
Berat tara: 1,248 lb
Berat tara: 0,566 kg

Dimensi kemasan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukuran kemasan (L x T x D): 17 x 20 x 8 cm
Ukuran kemasan (L x T x D): 6,7 x 7,9 x 3,1 inci
EAN: 69 23410 72051 8
Berat kotor: 0,233 kg
Berat kotor: 0,514 lb
Berat bersih: 0.260 lb
Berat bersih: 0.118 kg
Jumlah produk yang disertakan: 1
Jenis kemasan: Dummy
Berat tara: 0,115 kg
Berat tara: 0,254 lb
Jenis penempatan di rak: Dummy

Dimensi produk

•
•
•
•

Ukuran produk (L x T x D): 5,3 x 7,3 x 3,0 inci
Ukuran produk (L x T x D): 13,5 x 18,5 x 7,5 cm
Berat: 0.118 kg
Berat: 0.260 lb

•
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