
 

 

Philips O'Neill
SPECKED ausīs 
ievietojamas austiņas

O'Neill
Ausīs ievietojams Balta

SHO9553
Specked austiņas
Skaņu izolējošas un izturīgas
Neraugoties uz kompakto izmēru, šīs austiņas patiešām ir daudzveidīgas. 9 mm skaļruņi 

nodrošina satriecošu skaņas sniegumu, bet trīs savstarpēji maināmi dažādu izmēru ausu 
uzgaļi garantē drošu valkāšanu ar uzlabotu skaņas izolāciju.

Spēcīga skaņa
• Jaudīgi 9 mm skaļruņi nodrošina piesātinātu, dinamisku zemo frekvenču skaņu

Uzlabota izturība
• Izturīgs vads un stiprināti savienojumi

Nepārspējams komforts
• Skaņu izolējošie mīkstie austiņu uzgaļi
• 3 izmēru austiņu uzgaļi piemērotai lietošanai



 Spēcīga skaņa

Izmantojot jaudīgus 9 mm skaļruņus, šīs austiņas 
nodrošina balansētu skaņu un fantastisku zemās 
frekvences skaņu.

Pārdomāts stiprinājums

Ar izturīgā auduma vadu un stiprinātajiem 
savienojumiem šīs austiņas ir lieliski piemērotas 
aktīvam dzīvesveidam.

Pielāgota forma
Trīs izmēru mīkstie uzgaļi ļauj Philips austiņām 
piekļauties jūsu auss formai.

Ērtas ilgstošai lietošanai

Īpaši mīkstie luksusa austiņu uzgaļi nodrošina ērtu 
austiņu valkāšanu, nejūtot diskomfortu austiņu 
ilgstošas lietošanas laikā.
SHO9553/10

Izceltie produkti
Izlaides datums  
2013-02-12

Versija: 5.0.11

12 NC: 8670 000 66901
EAN: 69 23410 70517 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to 
attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com
Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Svars: 0,012 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji atvērta
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: CCAW
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 6–23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 105 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Kabeļa savienojums: Simetrisks
• Kabeļa garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Savienotāja apdare: 24 karātu zelta pārklājums
• Kabeļa tips: OFC

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• EAN: 69 23410 70517 1
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Bruto svars: 0,066 kg
• Neto svars: 0,012 kg
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,054 kg

Ārējā kartona kaste
• EAN: 87 12581 56024 9
• Bruto svars: 2,285 kg
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Neto svars: 0,288 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,997 kg

Iekšējā kartona kaste
• EAN: 87 12581 56025 6
• Bruto svars: 0,243 kg
• Inner carton (L x W x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,036 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,207 kg
•

Specifikācijas
SPECKED ausīs ievietojamas austiņas
O'Neill Ausīs ievietojams Balta
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