
 

 

Philips O'Neill
The BEND-headset med 
hovedbøjle

O'Neill
On-ear
Hvid og grå

SHO4205WG
The Bend
Dyb bas og holdbarhed
Ekstremt solide hovedtelefoner og universalheadset med eksplosiv lyd. Indstillet til høj 

lydstyrke med dyb bas til musik og klar lyd ved opkald. Ekstra solide med fleksibel 
hovedbøjle, forstærkede kabler og dåser med sikker frigørelse, som kan modstå stød.

Kraftfuld lyd
• Dynamiske 30 mm drev giver dyb og dynamisk bas
• Universalmikrofon samt kontrol af lydstyrke og afspilning af numre

Absolut komfort
• Justerbar pasform
• Superbløde ørepuder

Ekstrem holdbarhed
• Dåser med sikker frigørelse ryger af, når der anvendes for meget kraft
• Stærkt kabel med opbevaring uden rod med forstærkede stik
• Ultrafleksibel hovedbøjle



 Justerbar pasform
Længden af hovedbøjlen af disse Philips-
hovedtelefoner kan nemt justeres til at passe perfekt 
til ethvert hoved.

Dynamiske 30 mm drev

Dynamiske 30 mm drev giver dyb og dynamisk bas

Ørestykker med sikker frigørelse

Dåser med sikker frigørelse kan ryge af, når der 
anvendes for meget kraft, i stedet for at gå i stykker 
som mange andre hovedtelefoner gør. Når du har 
sat dem fast på hovedbøjlen igen, kan du fortsætte.

Superbløde ørepuder
Superbløde ørepuder

Stærkt kabel med opbevaring uden rod

Stærkt kabel med opbevaring uden rod med 
forstærkede stik

Ultrafleksibel hovedbøjle

Ultrafleksibel hovedbøjle

Fjernbetjening og mikrofon

Fjernbetjening og mikrofon til Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson
SHO4205WG/10

Specifikationer
Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Vægt: 0,11 kg

Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet kabel
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt
• Kabeltype: OFC

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71127 8
• Ydre indpakning (L x B x H): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Nettovægt: 0,33 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,87 kg

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 24 x 7,3 cm
• Bruttovægt: 0,281 kg
• Nettovægt: 0,11 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Taravægt: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71127 1
•
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