
 

 

Philips O'Neill
Fones de ouvido com alça

Verde e branco

SHO5300WT
Grave de alto impacto
Ligue, mova-se e solte o som
Isole-se do mundo com o design posterior totalmente fechado e driver de neodímio de 

50 mm que oferecem um som nítido com graves impactantes. A alça dobrável e o cabo 
destacável fazem desses fones a companhia durável e compacta, perfeita para viagens.

Som magnífico
• Drivers dinâmicos de neodímio de 50 mm com graves imponentes
• Mergulhe nos ritmos com as almofadas isolantes over-ear

Preparado para impactos
• Resistente e flexível com uma mola de metal no interior da alça
• Liberação rápida do cabo para prevenir quebra
• O conector em forma de L aprimora a durabilidade e a vida útil do cabo

Conforto máximo
• Design dobrável e compacto para fácil armazenamento em qualquer lugar
• Almofadas ultramacias de couro para longos períodos de utilização
• Alça que se ajusta a cada usuário
• As almofadas macias internas distribuem a pressão uniformemente durante o uso



 Driver de neodímio de 50 mm

Deixe-se envolver pelo som incrível de última 
geração de drivers de neodímio de 50 mm, cada uma 
deles perfeitamente ajustado para oferecer um som 
nítido com graves de alto impacto.

Ajustável
Alça que se ajusta a cada usuário

Design dobrável e compacto.

Curta a excelente qualidade de som sem ter que ficar 
carregando peso usando fones de ouvido projetados 
para ser dobrados, para perfeito transporte e 
armazenamento. Basta dobrá-los, colocá-los na bolsa 
e sair.

Conector em forma de L
Aproveite as músicas por mais tempo com o cabo 
em formato de L que torna esses fones de ouvido 
mais duráveis e resistentes.

Cabo de liberação rápida

Chega de se preocupar com cabos presos. A 
liberação do cabo foi inspirada na mais moderna 
tecnologia usada em esquis: o cabo se desconecta 
imediatamente da alça sempre que ficar preso. Basta 
reconectá-lo para manter a música fluindo.

Almofadas auriculares macias de couro

A espuma auricular de couro ultramacia envolve as 
orelhas confortavelmente e com segurança, 
formando uma vedação tão perfeita que você até 
esquece que está usando fones de ouvido.
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Especificações
Áudio
• Sistema acústico: fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: UC
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 17 - 23.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 50 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem externa
• Peso bruto: 3,175 lb
• Peso bruto: 1,44 kg
• GTIN: 1 87 12581 69942 7
• Embalagem externa (L x L x A): 31,5 x 21 x 24 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

12,4 x 8,3 x 9,4 polegadas
• Peso líquido: 1,475 lb
• Peso líquido: 0,669 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,7 lb
• Peso da embalagem: 0,771 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 23,5 x 10 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 9,3 x 3,9 polegadas
• EAN: 87 12581 69942 0
• Peso bruto: 0,39 kg
• Peso bruto: 0,86 lb
• Peso líquido: 0,492 lb
• Peso líquido: 0,223 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,167 kg
• Peso da embalagem: 0,368 lb
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7,9 x 3,5 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15 x 20 x 9 cm
• Peso: 0,222 kg
• Peso: 0,489 lb
•
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