
 

 

Philips O'Neill
THE BEND baș bantlı 
kulaklıklar

• O'Neill
• Kulak üstü
• Siyah - Mavi

SHO4200BB
The Bend
Derin bas sunan dayanıklı kulaklıklar
Mükemmel ses sunan son derece dayanıklı SHO4200BB/10, en sert kullanımlara dayanmak 

üzere aktif tüketiciler için çıkarılmış süper esnek baş bandı, güçlendirilmiş kablo ve güvenle 
çıkarılabilen kulaklık özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra güçlü ses ve derin bas sunar.

Güçlü ses
• Dinamik 30 mm sürücüler derin, dinamik bas performansı sağlar

Son derece dayanıklı
• Güvenle çıkarılabilen kulaklık çok fazla güce maruz kaldığında kulağınızdan çıkar
• Dolașmayan sert kablo ve güçlendirilmiș konektörler
• Ultra esnek baș bandı

En büyük rahatlık
• Ayarlanabilir
• Süper yumușak kulak tamponları



 Ayarlanabilir
Bu Philips kulaklığın baș bandı istediğiniz zaman 
bașınıza tam oturacak șekilde kolayca 
ayarlayabilirsiniz.

Güvenle çıkarılabilen kulaklık
Güvenle çıkarılabilen kulaklık çok fazla güce maruz 
kaldığında kırılan kulaklıkların aksine kulağınızdan 
çıkar. Kaldığınız yerden devam etmek için tek 
yapmanız gereken kulaklığı yeniden kulağınıza 
takmak.

Süper yumușak kulak tamponları
Süper yumușak kulak tamponları

Dolașmayan sert kablo
Dolașmayan sert kablo ve güçlendirilmiș konektörler

Ultra esnek baș bandı
Ultra esnek baș bandı

Dinamik 30 mm sürücüler

Dinamik 30 mm sürücüler derin, dinamik bas 
performansı sağlar
SHO4200BB/10
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Ağırlık: 0,11 kg

Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 15 - 24 000 Hz
• Empedans: 32 ohm
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Hassasiyet: 107 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı kablo
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm

• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71112 4
• Dıș karton (L x G x Y): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Net ağırlık: 0,33 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,87 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 24 x 7,3 cm
• Brüt ağırlık: 0,281 kg
• Net ağırlık: 0,11 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71112 7
•

Teknik Özellikler
THE BEND baș bantlı kulaklıklar
O'Neill Kulak üstü, Siyah - Mavi
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