
 

 

Philips O'Neill
Auscultadores com aro 
para a cabeça THE BEND

O'Neill
On-ear
Preto e vermelho

SHO4200RW
The Bend
Auscultadores duradouros com graves profundos
Extremamente duradouros com som explosivo. Os auscultadores SHO4200RW/10 destinam-se a 
consumidores activos graças ao aro para a cabeça super flexível, aos cabos reforçados e às libertações 

de segurança para suportar as utilizações mais difíceis. Tudo isto com um som poderoso e graves 

profundos.

Som poderoso
• Diafragmas dinâmicos de 30 mm proporcionam graves profundos e dinâmicos

Resistência extrema
• As libertações de segurança soltam-se, quando é aplicada demasiada tensão
• Cabo resistente anti-emaranhamento com conectores reforçados
• Aro para a cabeça ultra flexível

Máximo conforto
• Adaptação ajustável
• Protecções para os ouvidos muito suaves



 Adaptação ajustável
O aro para a cabeça destes auscultadores Philips 
pode ser facilmente ajustado para se adaptar sempre 
à sua cabeça.

Libertação de segurança
As libertações de segurança soltam-se, quando é 
aplicada demasiada tensão - em vez de partir como 
muitos auscultadores. Basta encaixá-las novamente 
no aro para a cabeça e continuar.

Protecções para os ouvidos muito suaves
Protecções para os ouvidos muito suaves

Cabo resistente anti-emaranhamento
Cabo resistente anti-emaranhamento com 
conectores reforçados

Aro para a cabeça ultra flexível
Aro para a cabeça ultra flexível

Diafragmas dinâmicos de 30 mm
Diafragmas dinâmicos de 30 mm proporcionam 
graves profundos e dinâmicos
SHO4200RW/10
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Peso: 0,11 kg

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 15 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: cabo de um único lado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm

• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71128 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Peso líquido: 0,33 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,87 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 24 x 7,3 cm
• Peso bruto: 0,281 kg
• Peso líquido: 0,11 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71128 8
•

Especificações
Auscultadores com aro para a cabeça THE BEND
O'Neill On-ear, Preto e vermelho
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