
 

 

Philips O'Neill
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Biało-zielony

SHO5300WT
Potężne basy
Załóż słuchawki, aby poczuć mocne uderzenie
Odseparuj się od świata dzięki zamkniętej, całkowicie zakrywającej uszy konstrukcji z 50-milimetrowymi 
przetwornikami neodymowymi, które zapewniają wyraźny dźwięk i potężne niskie tony. Składany pałąk 

na głowę i odłączany przewód sprawiają, że te słuchawki są wytrzymałym i niewielkim towarzyszem 

podróży.

Fantastyczny dźwięk
• Dynamiczne 50-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają potężne basy
• Zanurz się w świecie muzyki dzięki poduszkom nausznym izolującym dźwięki otoczenia

Niezrównana wytrzymałość
• Wytrzymałe i elastyczne dzięki metalowej sprężynie wewnątrz pałąka na głowę
• Szybko odpinający się przewód zapobiega jego przerwaniu
• Złącze w kształcie litery L zwiększa trwałość i żywotność przewodu

Niespotykana wygoda
• Niewielka, składana konstrukcja ułatwia przechowywanie w podróży
• Wyjątkowo miękkie, skórzane poduszki nauszne umożliwiają wygodne korzystanie przez długi 

czas
• Regulowany pałąk pasuje na głowy o każdej wielkości
• Miękka poduszka pałąka wewnętrznego równomiernie rozkłada siłę nacisku pałąka na głowę



 Przetwornik neodymowy 50 mm

Możesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego dzięki 
supernowoczesnym 50-milimetrowym 
przetwornikom neodymowym. Zostały one 
precyzyjnie dostrojone, aby zafundować 
użytkownikowi niesamowity, wyraźny dźwięk i 
potężne basy.

Elastyczne dopasowanie
Regulowany pałąk pasuje na głowy o każdej wielkości

Niewielka, składana konstrukcja

Aby uzyskać doskonały dźwięk, nie trzeba korzystać 
ze sprzętu o dużych wymiarach. Te słuchawki można 
złożyć, co ułatwia ich przenoszenie i 
przechowywanie. Złóż je, włóż do torby i ruszaj w 
drogę.

Złącze w kształcie litery L
Ciesz się muzyką dłużej dzięki wzmocnionemu złączu 
w kształcie litery L, które sprawia, że słuchawki są 
trwalsze i bardziej wytrzymałe.

Szybko odpinający się przewód

Koniec z zaczepianiem się o przewody. Mechanizm 
odpinający, zainspirowany najnowszą technologią 
wykorzystywaną w narciarstwie, natychmiast 
odłącza przewód od pałąka za każdym razem, gdy 
zostanie on nadmiernie naprężony. Wystarczy 
ponownie podłączyć przewód, aby znów cieszyć się 
muzyką.

Miękkie, skórzane poduszki nauszne

Wyjątkowo miękkie, skórzane poduszki nauszne 
komfortowo i bezpiecznie otulają uszy. Dopasowują 
się tak dobrze, że można zapomnieć, że ma się na 
głowie słuchawki.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CU
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 17–23 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 50 mm
• Typ: Dynamiczne

Połączenia
• Połączenie przewodowe: przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,175 lb
• Waga brutto: 1,44 kg
• GTIN: 1 87 12581 69942 7
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31,5 x 21 x 24 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

12,4 x 8,3 x 9,4 cali
• Waga netto: 1,475 lb
• Waga netto: 0,669 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,7 lb
• Ciężar opakowania: 0,771 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 23,5 x 10 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 9,3 x 3,9 cali
• EAN: 87 12581 69942 0
• Waga brutto: 0,39 kg
• Waga brutto: 0,86 lb
• Waga netto: 0,492 lb
• Waga netto: 0,223 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,167 kg
• Ciężar opakowania: 0,368 lb
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5,9 x 7,9 x 3,5 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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