
 

 

Philips O'Neill
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom THE BEND

SHO4205WG
Bend
Hlboké basy a vysoká odolnosť
Extrémne odolná univerzálna slúchadlová súprava s explozívnym zvukom. Vyladená tak, aby vytvárala 
hlasný zvuk s hlbokými basmi pri prehrávaní hudby a jasný zvuk počas hovorov. Mimoriadne odolnosť 

vďaka ohybnému hlavovému oblúku, spevneným káblom a mušliam s bezpečným uvoľnením na ochranu 

pred poškodením v prípade nárazu.

Výkonný zvuk
• Dynamické 30 mm budiče vytvárajú hlboké dunivé basy
• Univerzálne ovládanie mikrofónu, hlasitosti a skladieb

Vynikajúci komfort
• Nastaviteľný tvar
• Dokonale mäkké vankúšiky na uši

Extrémna odolnosť
• Mušle s bezpečným uvoľnením pri aplikovaní príliš veľkej sily vypadnú
• Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu so spevnenými konektormi
• Extrémne flexibilný hlavový oblúk



 Nastaviteľný tvar
Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips môžete 
jednoducho nastaviť tak, aby sa pohodlne 
prispôsobili akejkoľvek hlave.

Dynamické 30 mm budiče

Dynamické 30 mm budiče vytvárajú hlboké dunivé 
basy

Mušle s bezpečným uvoľnením

Mušle s bezpečným uvoľnením pri aplikovaní príliš 
veľkej sily vypadnú – namiesto toho, aby sa zlomili, 
ako je to pri mnohých iných slúchadlách. Jednoducho 
ich znova nasaďte do hlavového oblúka a môžete 
pokračovať.

Dokonale mäkké vankúšiky na uši
Dokonale mäkké vankúšiky na uši

Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu

Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu so spevnenými 
konektormi

Extrémne flexibilný hlavový oblúk

Extrémne flexibilný hlavový oblúk

Diaľkové ovládanie a mikrofón

Diaľkové ovládanie a mikrofón pre telefóny 
Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson
SHO4205WG/10

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 15 – 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranný kábel
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71127 8
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,33 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,87 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 7,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,281 kg
• Čistá hmotnosť: 0,11 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71127 1
•
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