
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka do uší SPECKED

SHO9552
Specked
Hluk izolující a odolný
Přes kompaktní velikost je toto sluchátko skutečně slyšitelné. 9mm měniče vytvářejí 

výbušný zvuk a tři různě velké vyměnitelné vycpávky zaručují bezpečné usazení a 
vylepšenou zvukovou izolaci.

Silný zvuk
• Výkonné 9mm měniče nabízejí hluboké a dynamické basy

Vylepšená odolnost
• Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory

Nejvyšší pohodlí
• Měkké vycpávky do uší izolující zvuk
• 3 velikosti vycpávek pro možnost přizpůsobení



 Silný zvuk

Díky výkonným 9mm měničům tato sluchátka 
nabízejí vyvážený zvukový zážitek a výrazné basy.

Inteligentní posila

Díky kabelu opletenému odolnou textilií stěžující 
zamotání a zesíleným konektorům vydrží tato 
sluchátka namáhání během vašeho aktivního 
životního stylu.

Možnost přizpůsobení
Tři velikosti měkkých vycpávek do uší umožňují 
upravit přizpůsobení vašim uším.

Pohodlné pro dlouhodobé nošení

Vycpávky sluchátek Deluxe umožňují jejich nošení 
tak dlouho, jak jen budete chtít, bez známky 
nepohodlí.
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Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 6 – 23 500 Hz
• Impedance: 16 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: symetrický
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• EAN: 69 23410 70200 2

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,066 kg
• Čistá hmotnost: 0,012 kg
• Typ balení: Plastikový obal
• Hmotnost obalu: 0,054 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 56010 2
• Hrubá hmotnost: 2,285 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,288 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 1,997 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 56011 9
• Hrubá hmotnost: 0,243 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,036 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,207 kg
•
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