
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

Černá

SHO5300BK
Důrazné basy
Zapněte, zapojte a basujte
Nechte svět někde venku díky provedení přes uši s plně uzavřenou zadní částí, v níž se skrývá 

50mm neodymové vinutí poskytující čistý zvuk s velmi důraznými basy. Díky skládacímu oblouku a 
odnímatelnému kabelu jsou tato sluchátka odolným a kompaktním společníkem na cesty.

Více než působivý zvuk
• Dynamické 50mm neodymové vinutí přináší dunivé basy
• Ponořte se do rytmu s náušníky přes uši izolujícími zvuk

Připravte se na úder
• Odolná a flexibilní, s kovovou pružinou uvnitř oblouku
• Rychlosnímatelný kabel zamezí poškození
• Lomený konektor zvyšuje odolnost a životnost kabelu

Nejvyšší pohodlí
• Kompaktní sklopný design pro snazší skladování na cestách
• Měkké kožené polstrování sluchátek pro dlouhodobé nošení
• Nastavitelný sluchátkový oblouk pro všechny velikosti hlavy
• Měkké vnitřní polstrování oblouku vyrovnává tlak při nošení



 50mm neodymový reproduktor

Můžete se docela ztratit v neuvěřitelném zvuku 
špičkového 50mm neodymového vinutí – každé 
z nich je jemně vyladěné tak, aby poskytovalo čistý 
zvuk provázený dunivými basy.

Nastavitelné upevnění
Nastavitelný sluchátkový oblouk pro všechny 
velikosti hlavy

Kompaktní sklopný design

Získejte skvělý zvuk, aniž by vám přibyl objem 
zavazadla: poslouží vám sluchátka určená ke sklopení, 
která zajistí dokonalé možnosti přenášení a snadné 
skladování. Stačí je sklopit, hodit do tašky a můžete 
jít.

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

Rychlosnímatelný kabel

Nemusíte si dělat starosti, že se kabel zachytí 
o nějaký předmět. Snímatelný kabel je inspirován 
nejnovějšími technologiemi ve světě lyžování a při 
jeho zachycení okamžitě dojde k odpojení kabelu od 
sluchátkového oblouku.

Měkké kožené polstrování sluchátek

Měkké kožené polstrování sluchátek pohodlně 
kopíruje tvar uší a snadno díky němu na sluchátka 
úplně zapomenete.
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Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: CU
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 17 – 23 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 50 mm
• Typ: Dynamický

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: 3,175 lb
• Hrubá hmotnost: 1,44 kg
• GTIN: 1 87 12581 69940 3
• Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 21 x 24 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 12,4 x 8,3 x 9,4 palců
• Čistá hmotnost: 1,475 lb
• Čistá hmotnost: 0,669 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,7 lb
• Hmotnost obalu: 0,771 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 23,5 x 10 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 9,3 x 3,9 palců
• EAN: 87 12581 69940 6
• Hrubá hmotnost: 0,39 kg
• Hrubá hmotnost: 0,86 lb
• Čistá hmotnost: 0,492 lb
• Čistá hmotnost: 0,223 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,167 kg
• Hmotnost obalu: 0,368 lb
• Typ umístění poličky: Obojí

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

5,9 x 7,9 x 3,5 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15 x 20 x 9 cm
• Hmotnost: 0,222 kg
• Hmotnost: 0 489 lb
•
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