
 

 

Philips O'Neill
fejpántos fejhallgató

fekete

SHO5300BK
Ütős basszus
Kapcsoljon be, hangolódjon rá a zenére, és élvezze a basszust
Zárja ki a világot a zárt hátsó résszel és a fület teljesen körülölelő házzal. Az 50 mm-es 

neodímium meghajtó tiszta hangzást és kiváló hatású basszust biztosít. Az összehajtható 
fejpántnak és a levehető kábelnek köszönhetően ez a hallgató erős és kompakt útitárs.

Elsöprő hangzás
• A dinamikus 50 mm-es neodímium meghajtók telt mélyhangot nyújtanak
• Merüljön el a ritmusban a fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnák segítségével

Készüljön fel a hatásra
• Erős és rugalmas a fejpántban lévő fémrugónak köszönhetően
• Gyorsan kioldódó kábel a törés megakadályozására
• Az "L" alakú csatlakozó tartósabbá teszi a kábelt és hosszabb élettartamot biztosít

Páratlan kényelem
• Kis méretre összehajtható kialakítású, így menet közben könnyen tárolható
• Rendkívül puha bőr fülpárnák a hosszan tartó használathoz
• Az állítható fejpánt illeszkedik minden fejmérethez
• A fejpánt puha belső párnája kiegyenlíti a viselésből származó nyomást



 50 mm-es neodímium meghajtó

Élvezze a csúcstechnológiás 50 mm-es neodímium 
meghajtók nyújtotta sosem látott hangzást: 
kristálytiszta hang, nagy erejű basszusok.

Beállítható illeszkedés
Az állítható fejpánt illeszkedik minden fejmérethez

Kis méretre összehajtható kialakítás

Nagyszerű hangzás, kis méret: ez a fejhallgató 
összehajtható, hogy könnyen tárolható és 
tökéletesen szállítható legyen. Egyszerűen hajtsa 
össze, dobja a táskájába, s máris indulhat.

"L" alakú csatlakozó
Tovább élvezheti a zenét az "L" alakú 
kábelcsatlakozóval, amely ezt a fejhallgatót 
ellenállóbbá és tartósabbá teszi.

Gyorsan kioldódó kábel

Nem kell aggódnia a kábelek miatt. A sílécek 
gyártásánál használt legújabb technológiát követve 
egy kábelkioldó azonnal leoldja a kábelt a fejpántról, 
ha megszorul. Csupán újra csatlakoztatnia kell, és 
már folytathatja is a zenehallgatást.

Puha bőr fülpárnák

A rendkívül puha bőr fülpárnák kényelmesen és 
biztosan illeszkednek a fül kontúrjához, így a 
tökéletes szigetelésnek köszönhetően Ön akár meg 
is feledkezhet arról, hogy fejhallgatót visel.
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Műszaki adatok
Hang
• Akusztikus rendszer: zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CU
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciamenet: 17 - 23 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 100 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 50 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas kábel
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,175 lb
• Bruttó tömeg: 1,44 kg
• GTIN: 1 87 12581 69940 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

31,5 x 21 x 24 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

12,4 x 8,3 x 9,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 1,475 lb
• Nettó tömeg: 0,669 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,7 lb
• Táratömeg: 0,771 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 23,5 x 10 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,7 x 9,3 x 3,9 hüvelyk
• EAN: 87 12581 69940 6
• Bruttó tömeg: 0,39 kg
• Bruttó tömeg: 0,86 lb
• Nettó tömeg: 0,492 lb
• Nettó tömeg: 0,223 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,167 kg
• Táratömeg: 0,368 lb
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,9 x 7,9 x 3,5 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 15 x 20 x 9 cm
• Tömeg: 0,222 kg
• Tömeg: 0,489 lb
•
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