
 

 

Philips O'Neill
ÚŽASNE FĽAKATÉ 
slúchadlá do uší

SHO9553
Slúchadlá Specked
Izolácia hluku a vysoká odolnosť
Napriek ich kompaktnej veľkosti sú tieto slúchadlá naozaj úžasné. 9 mm budiče poskytujú 

explozívny zvukový výkon, zatiaľ čo tri vymeniteľné nástavce do uší rôznej veľkosti zaisťujú 
bezpečné upevnenie so zdokonalenou zvukovou izoláciou.

Výkonný zvuk
• Výkonné 9 mm budiče poskytujú hlboké dynamické basy

Zvýšená odolnosť
• Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu a spevnené konektory

Vynikajúci komfort
• Mäkké nástavce do uší so zvukovou izoláciou
• 3 veľkosti nástavcov do uší zaisťujú prispôsobivé nasadenie



 Výkonný zvuk

S výkonnými 9 mm budičmi tieto slúchadlá poskytujú 
vyvážený zvukový zážitok spolu s výrazným basovým 
výkonom.

Inteligentné vystuženie

Vďaka pevnému káblu so štruktúrou zabraňujúcou 
zamotaniu a spevneným konektorom dokážu tieto 
slúchadlá odolávať opotrebeniu, ktoré im prinesie 
váš aktívny životný štýl.

Prispôsobivé nasadenie
Tri veľkosti nástavcov do uší vám umožnia 
prispôsobiť si nasadenie slúchadiel do uší.

Pohodlné na dlhé nosenie

Luxusné mäkké nástavce do uší umožňujú nosiť 
slúchadlá tak dlho, ako je potrebné, bez 
nepríjemných pocitov.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína

• EAN: 69 23410 70517 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,066 kg
• Čistá hmotnosť: 0,012 kg
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,054 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 56024 9
• Hmotnosť brutto: 2,285 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,288 kg
• Počet užívateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,997 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 56025 6
• Hmotnosť brutto: 0,243 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,036 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,207 kg
•
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