
 

 

Philips
Słuchawki douszne THE 
SHOTS

O'Neill
Douszne
Czarno-niebieskie

SHO1100BL
Dla uzależnionych od basów

Wytrzymałe, z funkcją redukcji szumów
Dzięki oszałamiającym kolorom, potężnym basom i wzmocnionym przewodom słuchawki 
Shots to najdoskonalszy miejski gadżet.

Fantastyczny dźwięk
• Ulepszone dynamiczne 9-milimetrowe przetworniki zapewniają głębię basów i czystość 

dźwięku
• Zanurzenie w dźwiękach dzięki wkładkom dousznym z funkcją redukcji szumów
• Przełączanie między trybem słuchania muzyki a trybem rozmowy dzięki wbudowanemu 

mikrofonowi i pilotowi zdalnego sterowania

Niezrównana wytrzymałość
• Niezwykle wytrzymały, nieplączący się przewód z materiału
• Złącze w kształcie litery L zwiększa trwałość i żywotność przewodu

Niespotykana wygoda
• 3 rozmiary wkładek dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie



 3 rozmiary wkładek dousznych
Trzy pary wkładek dousznych dołączone do 
słuchawek Philips O'Neill zapewniają indywidualne 
dopasowanie.

9-milimetrowe przetworniki 
neodymowe
Niezmiennie zachwycający, zrównoważony dźwięk i 
mocne basy dzięki ulepszonym 9-milimetrowym 
przetwornikom.

Wbudowany mikrofon i pilot zdalnego 
sterowania
Słuchawki umożliwiają niezwykle proste przełączanie 
między trybem słuchania muzyki a trybem rozmowy 
dzięki wbudowanemu mikrofonowi i pilotowi 
zdalnego sterowania. Bez problemu zachowasz 
kontakt ze swoją muzyką i ludźmi, którzy są Ci 
najbliżsi.

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.

Wkładki douszne z funkcją redukcji 
szumów
Odseparuj się od świata zewnętrznego podczas 
słuchania ulubionych utworów dzięki wkładkom 
dousznym z funkcją redukcji szumów. Idealnie 
dopasowują się one do kształtu ucha, zapewniając 
doskonałą izolację dźwięku.

Wytrzymały, nieplączący się przewód
Przewody nie przeszkodzą Ci w robieniu tego, co 
lubisz. Wytrzymały, nieplączący się przewód z 
materiału sprosta wszelkim wymaganiom osób 
prowadzących aktywny tryb życia.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 16 om
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CU

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: chromowane
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: symetryczny

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 71756 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Waga brutto: 0,063 kg

• Waga netto: 0,014 kg
• Ciężar opakowania: 0,049 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,231 kg
• GTIN: 2 69 23410 71756 7
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Waga netto: 0,042 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,189 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,179 kg
• GTIN: 1 69 23410 71756 0
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Waga netto: 0,336 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,843 kg

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

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Waga: 0,014 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki douszne THE SHOTS
O'Neill Douszne, Czarno-niebieskie
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