
 

 

Philips O'Neill
Fones de ouvido com alça 
THE BEND

SHO4200RW
The Bend
Alta durabilidade e graves potentes
Fones de ouvido de alta durabilidade e som potente. Os fones de ouvido possuem alça totalmente 

flexível, fios resistentes e são fáceis de desconectar, o que aumenta a durabilidade do aparelho. 
Além de todas essas características, os fones ainda emitem som potente e graves profundos.

Som mais potente
• Os drivers de 30 mm proporcionam graves profundos e dinâmicos

Incrível resistência
• Os fones desencaixam facilmente
• Fio resistente que não enrola com conectores reforçados
• Alça ultraflexível

Conforto máximo
• Ajustável
• Espumas incrivelmente macias



 Ajustável
A alça pode ser facilmente ajustada para um encaixe 
perfeito em qualquer cabeça

Material fácil de soltar
Os fones desencaixam facilmente, ao invés de 
quebrar, como os fones comuns. Basta encaixá-los 
novamente na alça para continuar utilizando.

Espumas incrivelmente macias
Espumas incrivelmente macias

Fio resistente que não enrola
Fio resistente que não enrola com conectores 
reforçados

Alça ultraflexível
Alça ultraflexível

Drivers dinâmicos de 30 mm
Os drivers de 30 mm proporcionam graves 
profundos e dinâmicos
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Som
• Sistema acústico: fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 15 - 24.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,12 kg
• Peso bruto: 2,470 lb
• GTIN: 1 06 09585 21926 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

9,6 x 9,5 x 8,5 polegadas
• Embalagem externa (L x L x A): 

24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Peso líquido: 0,33 kg
• Peso líquido: 0,728 lb
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,79 kg
• Peso da embalagem: 1,742 lb

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

19,5 x 21,5 x 7,3 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,5 x 2,9 polegadas
• Peso bruto: 0,281 kg
• Peso bruto: 0,619 lb
• Peso líquido: 0,242 lb
• Peso líquido: 0,11 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Peso da embalagem: 0,377 lb
• Peso da embalagem: 0,171 kg
• UPC: 6 09585 21926 7
•

Especificações
Fones de ouvido com alça THE BEND
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