
 

 

Philips O'Neill
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

O'Neill
Na uši
Biela
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euveriteľne návykové basy
lboké basy. Ploché náušníky.
chutnajte si hlbšie a bohatšie basy a jasnejšie vokály vďaka 40 mm budičom slúchadiel 
ug. Vďaka mimoriadne plochému dizajnu s neuveriteľne pohodlnými vankúšikmi na uši, 
ré ešte viac zvýraznia basy, sú tieto skladateľné slúchadlá ideálne aj na najdlhšie cesty.

Vynikajúci komfort
• Pohodlný hlavový oblúk sa s ľahkosťou prispôsobí každému
• Mäkká výstelka na vnútornej strane hlavového oblúka znižuje tlak počas nosenia
• Vankúšiky na uši z mäkkej kože zabezpečia dlhšie pohodlie pri nosení

Zvuk, ktorý vám vyrazí dych
• 40 mm neodýmiové budiče vytvárajú hlbšie a dynamickejšie basy
• Plná hlava hudby vďaka izolačným vankúšikom na uši

Pripravte sa na náraz
• Plochý a skladateľný dizajn uľahčuje odkladanie a prenášanie
• Záves v tvare C zaručí vyššie pohodlie a flexibilitu
• Konektor v tvare písmena L zvyšuje odolnosť a životnosť kábla
• Dlhší uvoľňovač napnutia umožňuje výraznejšie ohýbanie



 40 mm neodýmiové budiče

Nechajte sa unášať kvalitným zvukom skladieb, 
ktorý prinášajú dynamické 40 mm neodýmiové 
budiče. Krištáľovo čistý zvuk a nadupané basy.

Pohodlný a nastaviteľný hlavový oblúk

Pohodlný hlavový oblúk sa s ľahkosťou 
prispôsobí každému

Náušníky zložiteľné naplocho

Plochý a skladateľný dizajn uľahčuje odkladanie 
a prenášanie

Flexibilný záves v tvare C

Záves v tvare C zaručí vyššie pohodlie a 
flexibilitu

Konektor v tvare písmena L

Vychutnajte si hudbu dlhšie so zosilneným 
konektorom kábla v tvare písmena L, vďaka 
ktorému sú tieto slúchadlá odolnejšie a 
trvácnejšie.

Izolačné vankúšiky priliehajúce na uši

Plná hlava hudby vďaka izolačným vankúšikom 
na uši. Vychutnajte si dlhotrvajúce pohodlie, 
ktoré poskytujú, ako aj každý zvukový detail 
svojich obľúbených skladieb.

Zosilnený uvoľňovač napnutia
Dlhší uvoľňovač napnutia umožňuje výraznejšie 
ohýbanie

Mäkká výstelka na vnútornej strane 
hlavového oblúka

Mäkká výstelka na vnútornej strane hlavového 
oblúka znižuje tlak počas nosenia

Vankúšiky na uši z mäkkej kože

Vankúšiky na uši z mimoriadne mäkkej kože 
príjemne a bezpečne obopínajú obrysy vašich 
uší a vytvárajú dokonalú izoláciu, ktorá je však 
taká pohodlná, že čoskoro na slúchadlá možno 
úplne zabudnete.
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Hlavné prvky
Slúchadlá s hlavovým oblúkom
O'Neill Na uši, Biela
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Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: PET
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický
• Frekvenčná odozva: 18 – 22 000 Hz

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

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,511 lb
• Hmotnosť brutto: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72233 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26 x 19 x 22,5 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 10,2 x 7,5 x 8,9 palec
• Hmotnosť netto: 0,860 lb

• Hmotnosť netto: 0,39 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 1,651 lb
• Hmotnosť obalu: 0,749 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 22,2 x 8 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6,7 x 8,7 x 3,1 palec
• EAN: 69 23410 72233 8
• Hmotnosť brutto: 0 283 kg
• Hmotnosť brutto: 0,624 lb
• Hmotnosť netto: 0,287 lb
• Hmotnosť netto: 0,13 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,153 kg
• Hmotnosť obalu: 0,337 lb
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

5,9 x 7,4 x 1,5 palec
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

15,1 x 18,7 x 3,8 cm
• Hmotnosť: 0,122 kg
• Hmotnosť: 0,269 lb
•
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Technické údaje
Slúchadlá s hlavovým oblúkom
O'Neill Na uši, Biela
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