
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem
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Na uši
Modrá
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euvěřitelně návykové basy
luboké basy. Čisté výšky.
chutnejte si hluboké a bohaté basy a čisté vokály díky 40mm reproduktorům Snug. 
sign s mimořádně malým šumem a neuvěřitelně pohodlnými náušníky, které do vás 

pumpují basy – ideální na dlouhé cesty.

Nejvyšší pohodlí
• Pohodlný oblouk se jednoduše přizpůsobí každé hlavě
• Měkké vnitřní polstrování oblouku vyrovnává tlak při nošení
• Měkké kožené polstrování sluchátek zvyšuje pohodlí při nošení

Více než působivý zvuk
• 40mm neodymové reproduktory poskytují hlubší a dynamičtější basy
• Dopřejte si hudební nebe díky izolujícím náušníkům

Připravte se na úder
• Plochý a sklopný design zlehčuje skladování a přenosnost
• Flexibilní zavěšení ve tvaru C zaručí větší pohodlí a flexibilitu
• Lomený konektor zvyšuje odolnost a životnost kabelu
• Zpevněná ochrana proti namáhání umožňuje větší ohyb



 40mm neodymové reproduktory

Vychutnejte si kvalitní hudbu díky dynamickým 
40mm reproduktorům zaručujícím křišťálově 
čistý zvuk a výkonné basy.

Pohodlný nastavitelný oblouk

Pohodlný oblouk se jednoduše přizpůsobí 
každé hlavě

Plochá sklopná sluchátka

Plochý a sklopný design zlehčuje skladování a 
přenosnost

Flexibilní zavěšení ve tvaru C

Flexibilní zavěšení ve tvaru C zaručí větší 
pohodlí a flexibilitu

Lomený konektor

Vychutnávejte si hudbu déle s vyztuženým 
lomeným konektorem kabelu, díky kterému 
jsou sluchátka odolnější a mají delší životnost.

Izolující náušníky

Dopřejte si hudební nebe díky izolujícím 
náušníkům. S nimi si dopřejete nejen perfektní 

pohodlí, ale také každý zvukový detail vaší 
oblíbené hudby.

Zpevněná ochrana proti namáhání
Zpevněná ochrana proti namáhání umožňuje 
větší ohyb

Měkké vnitřní polstrování oblouku

Měkké vnitřní polstrování oblouku vyrovnává 
tlak při nošení

Měkké kožené polstrování sluchátek

Měkké kožené polstrování sluchátek pohodlně 
kopíruje tvar uší a snadno díky němu na 
sluchátka úplně zapomenete.
SHO4300BL/00

Přednosti
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Zvuk
• Akustický systém: uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Membrána: PET
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický
• Kmitočtová charakteristika: 18 – 22 000 Hz

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranný kabel
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,511 lb
• Hrubá hmotnost: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72090 4
• Vnější obal (D x Š x V): 26 x 19 x 22,5 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 10,2 x 7,5 x 8,9 palců
• Čistá hmotnost: 0,860 lb

• Čistá hmotnost: 0,39 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,651 lb
• Hmotnost obalu: 0,749 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 22,2 x 8 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 6,7 x 8,7 x 3,1 palců
• EAN: 69 23410 72090 7
• Hrubá hmotnost: 0,283 kg
• Hrubá hmotnost: 0,624 lb
• Čistá hmotnost: 0,287 lb
• Čistá hmotnost: 0,13 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,153 kg
• Hmotnost obalu: 0,337 lb
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

5,9 x 7,4 x 1,5 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

15,1 x 18,7 x 3,8 cm
• Hmotnost: 0,122 kg
• Hmotnost: 0,269 lb
•
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