
 

 

Philips O'Neill
Căști cu bandă de susţinere 
BEND

SHO4205WG
The Bend
Bas profund şi durabil
Cască extrem de durabilă şi căşti universale cu sunet exploziv. Reglate pentru volum ridicat, 

cu bas profund pentru muzică şi sunet clar pentru apeluri. Extrem de rezistente, cu bandă de 
susţinere flexibilă, cabluri ranforsate şi cilindri de eliberare siguri pentru rezistenţă la impact.

Sunet puternic
• Driverele de 30 mm dinamice oferă bas profund, dinamic
• Microfon universal, controlul volumului și a piesei

Confort deosebit
• Potrivire reglabilă
• Perniţe de urechi super-moi

Rezistenţă extremă
• Cilindrii de eliberare siguri sunt eliberaţi atunci când este aplicată o forţă prea mare
• Cablu rezistent, anti-încurcare și conectori rigidizaţi
• Bandă de susţinere ultra-flexibilă



 Potrivire reglabilă
Banda de susţinere poate fi reglată cu ușurinţă 
pentru o fixare fermă pe orice cap, oricând

Drivere de 30 mm dinamice

Driverele de 30 mm dinamice oferă bas profund, 
dinamic

Cilindri de eliberare siguri

Cilindrii de eliberare siguri sunt eliberaţi atunci când 
este aplicată o forţă prea mare, în loc să se spargă, ca 
în cazul multor altor căști. Nu trebuie decât să îi 
readuceţi în starea iniţială, pe banda de susţinere, 
pentru a continua.

Perniţe de urechi super-moi
Perniţe de urechi super-moi

Cablu rezistent, anti-încurcare

Cablu rezistent, anti-încurcare și conectori rigidizaţi

Bandă de susţinere ultra-flexibilă

Bandă de susţinere ultra-flexibilă

Telecomandă și microfon

Telecomandă și microfon pentru Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson
SHO4205WG/10

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 24.000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: cablu pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur
• Tip cablu: OFC

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71127 8
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Greutate netă: 0,33 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,87 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 21,5 x 7,3 cm
• Greutate brută: 0,281 kg
• Greutate netă: 0,11 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71127 1
•
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