
 

 

Philips O'Neill
Headphone headband

O'Neill
On-ear
Merah muda

SHO4300PK
Bass Adiktif yang Luar Biasa
Bass Dalam. Kaleng Datar.
Nikmati nada bass yang lebih dalam dan kaya serta suara jernih dengan driver 40mm Snug. 

Desain profil amat sederhana dengan bantalan telinga sangat nyaman yang menghentakkan 
bass, menjadikan kaleng lipat datar ini sempurna untuk perjalanan terpanjang.

Kenyamanan terbaik
• Headband nyaman yang mudah disesuaikan bagi setiap ukuran kepala
• Bantalan headband dalam yang lembut menyeimbangkan tekanan pemakaian
• Bantalan telinga dari bahan kulit lembut untuk pemakaian nyaman yang lama

Suara yang menakjubkan
• Driver neodymium 40mm menghasilkan bass yang lebih dinamis dan dalam
• Penuhi kepala dengan musik rock via bantalan isolasi on-ear

Bersiaplah
• Desain ramping dan dapat dilipat memudahkan penyimpanan dan portabilitas
• Desain engsel C untuk kenyamanan dan fleksibilitas lebih
• Konektor berbentuk L meningkatkan ketahanan dan masa pakai kabel
• Panjang pengatur kabel yang ditingkatkan memungkinkan tekukan yang lebih berat



 Driver neodymium 40mm

Nikmati suara berkualitas tinggi di perjalanan 
dengan driver 40mm dinamis yang 
menghadirkan suara sejernih kristal berpadu 
dengan bass yang menghentak.

Headband nyaman dan dapat 
disesuaikan

Headband nyaman yang mudah disesuaikan bagi 
setiap ukuran kepala

Earcan yang dapat dilipat mendatar

Desain ramping dan dapat dilipat memudahkan 
penyimpanan dan portabilitas

Engsel C yang fleksibel

Desain engsel C untuk kenyamanan dan 
fleksibilitas lebih

Konektor berbentuk L

Nikmati musik lebih lama dengan konektor 
kabel berbentuk L yang diperkuat yang 
membuat headphone ini lebih awet dan tahan 
lama.

Bantalan isolasi on-ear

Penuhi kepala dengan musik rock via bantalan 
isolasi on-ear. Anda tidak hanya akan 
menikmati kenyamanan yang tahan lama, 
bantalan ini membantu Anda mendengar dan 

menikmati setiap detail sonik dari lagu favorit 
Anda.

Pengatur kabel yang diperkuat
Panjang pengatur kabel yang ditingkatkan 
memungkinkan tekukan yang lebih berat

Bantalan headband dalam yang lembut

Bantalan headband dalam yang lembut 
menyeimbangkan tekanan pemakaian

Bantalan telinga dari bahan kulit yang 
lembut

Bantalan telinga dengan bahan kulit ultra 
lembut mengikuti lekuk telinga Anda dengan 
nyaman dan aman, menjadi penyekat sempurna 
yang begitu nyaman, sampai Anda lupa bahwa 
sedang memakai headphone.
SHO4300PK/00

Kelebihan Utama
Headphone headband
O'Neill On-ear, Merah muda



Tanggal dikeluarkan  
2017-04-26

Versi: 1.0.3

12 NC: 8670 001 03346
EAN: 69 23410 72089 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke 
Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com
Suara
• Sistem akustik: tertutup
• Tipe magnet: Neodymium
• Kumparan suara: Tembaga
• Diafragma: PET
• Impedansi: 32 ohm
• Input daya maksimum: 50 mW
• Kepekaan: 105 dB
• Diameter speaker: 40 milimeter
• Jenis: Dinamis
• Respons frekuensi: 18 - 22 000 Hz

Konektivitas
• Koneksi Kabel: kabel satu sisi
• Panjang kabel: 1,2 m
• Konektor: 3,5 milimeter
• Lapisan konektor: berlapis emas
• Tipe kabel: OFC

Kardus Luar
• Berat kotor: 2,511 lb
• Berat kotor: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72089 8
• Outer carton (L x L x T): 26 x 19 x 22,5 cm
• Outer carton (L x L x T): 10,2 x 7,5 x 8,9 inci

• Berat bersih: 0,860 lb
• Berat bersih: 0,39 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat tara: 1,651 lb
• Berat tara: 0,749 kg

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 17 x 22,2 x 8 cm
• Ukuran kemasan (L x T x D): 6,7 x 8,7 x 3,1 inci
• EAN: 69 23410 72089 1
• Berat kotor: 0,283 kg
• Berat kotor: 0,624 lb
• Berat bersih: 0,287 lb
• Berat bersih: 0,13 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Berat tara: 0,153 kg
• Berat tara: 0,337 lb
• Jenis penempatan di rak: Keduanya

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 5,9 x 7,4 x 1.5 inci
• Ukuran produk (L x T x D): 15,1 x 18,7 x 3,8 cm
• Berat: 0,122 kg
• Berat: 0,269 lb
•

SHO4300PK/00

Spesifikasi
Headphone headband
O'Neill On-ear, Merah muda

http://www.philips.com

