
 

 

Philips O'Neill
Auscultadores com aro p/ 
a cabeça

O'Neill
On-ear
Preto

SHO3305ZERO
Graves incrivelmente explosivos e realistas

Mix’n’Max - a caminho de uma vida com mais som
Viva a vida ao máximo com os auscultadores Cruz e seja envolvido por graves tão ricos 

que os sentirá dentro de si! Com um design simples plug&play, pode colocá-los e 
aumentar o volume sempre que desejar!

Máximo conforto
• Aro para a cabeça confortável ajusta-se facilmente a todos os tamanhos de cabeça
• Protecções macias em tecido respirável asseguram um conforto de utilização prolongado

Som surpreendente
• Diafragmas em neodímio de 32 mm fornecem graves dinâmicos inesquecíveis
• Alterne rapidamente entre música a chamadas através de microfone e comando incorporados
• Perca-se na sua música com as protecções com isolamento on-ear

Preparação para impactos
• O conector em forma de L aumenta a resistência e a duração do cabo
• Design modular robusto consegue resistir aos impactos mais fortes
• Os auscultadores soltam-se do cabo se for aplicada força excessiva
• Cabo plano ultra resistente e anti-emaranhamento



 Diafragmas em neodímio de 32 mm

Desfrute de músicas de alta qualidade em 
movimento com os diafragmas dinâmicos de 
32 mm que fornecem um som nítido 
combinado com graves vibrantes.

Microfone e comando integrados

Alterne entre música e chamadas com um só 
dedo, utilizando o microfone e o comando 
incorporados. Isto permite-lhe manter-se 
ligado à sua música e às pessoas que importam 
com toda a facilidade.

Aro para a cabeça confortável e 
ajustável

Aro para a cabeça confortável ajusta-se 
facilmente a todos os tamanhos de cabeça

Conector em forma de L

Desfrute de música durante mais tempo com 
um conector de cabo reforçado em forma de 
L que torna estes auscultadores mais 
resistentes e mais duradouros.

Design modular

Design modular robusto consegue resistir aos 
impactos mais fortes

Protecções com isolamento on-ear

Perca-se na sua música com as protecções com 
isolamento on-ear. Para além de poder 
desfrutar de um conforto de utilização de 
longa duração, estas protecções ajudam-no a 
ouvir e desfrutar de cada detalhe sonoro das 
suas músicas favoritas.

Libertação de segurança

Os auscultadores soltam-se do cabo se for 
aplicada força excessiva

Protecções macias e respiráveis

Protecções para os ouvidos em tecido ultra 
macias abraçam os contornos das suas orelhas 
de forma confortável e segura, criando um 
isolamento perfeito tão confortável que se 
poderá esquecer que está a utilizar 
auscultadores.

Cabo resistente anti-emaranhamento
Viva a sua vida de forma que desejar sem se 
preocupar com o seu cabo. Este cabo em 
tecido resistente e anti-emaranhamento 
aguentará tudo a que o seu estilo de vida activo 
o sujeitar.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: PET
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Tipo: Dinâmica
• Frequência de resposta: 19 - 21 000 Hz

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre
• Acabamento do conector: Banhado a prata

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,028 lb
• Peso bruto: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72051 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26,5 x 19 x 24 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

10,4 x 7,5 x 9,4 polegada
• Peso líquido: 0,780 lb

• Peso líquido: 0,354 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,248 lb
• Tara: 0,566 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 20 x 8 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,7 x 7,9 x 3,1 polegada
• EAN: 69 23410 72051 8
• Peso bruto: 0,233 kg
• Peso bruto: 0,514 lb
• Peso líquido: 0,260 lb
• Peso líquido: 0,118 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,115 kg
• Tara: 0,254 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,3 x 7,3 x 3 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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