
 

 

Philips O'Neill
Náhlavní sluchátka BEND

SHO4200BB
Bend
Hluboké basy a zvýšená odolnost
Extrémně odolná sluchátka s výbušným zvukem. Sluchátka jsou určena aktivním zákazníkům a mohou 
se pochlubit výjimečně pružným sluchátkovým obloukem, zpevněnými kabely a bezpečně snímatelnými 

náušníky, takže snesou i nešetrné zacházení. Zároveň zaručují hluboké basy a výkonný zvuk.

Silný zvuk
• Dynamické 30mm měniče nabízejí hluboké a dynamické basy

Extrémní pevnost
• Bezpečně snímatelné náušníky se při velkém tlaku uvolní
• Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory
• Výjimečně pružný sluchátkový oblouk

Nejvyšší pohodlí
• Nastavitelné upevnění
• Extra měkké polstrování



 Nastavitelné upevnění
Sluchátkový oblouk lze snadno nastavit tak, aby bez 
problémů padl jakékoli hlavě

Bezpečně snímatelné náušníky
Bezpečně snímatelné náušníky se při velkém tlaku 
uvolní a neulomí se, jak se to stává u mnoha jiných 
sluchátek. Stačí je nasadit zpátky a můžete 
pokračovat v poslechu.

Extra měkké polstrování
Extra měkké polstrování

Odolný kabel ztěžující zamotání
Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory

Výjimečně pružný sluchátkový oblouk
Výjimečně pružný sluchátkový oblouk

Dynamické 30mm měniče

Dynamické 30mm měniče nabízejí hluboké a 
dynamické basy
SHO4200BB/10
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Hmotnost: 0,11 kg

Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranný kabel
• Délka kabelu: 1,2 m

• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71112 4
• Vnější obal (D x Š x V): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,33 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,87 kg

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 7,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,281 kg
• Čistá hmotnost: 0,11 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71112 7
•

Specifikace
Náhlavní sluchátka BEND
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