
 

 

Philips
Căști intraauriculare cu 
microfon

O'Neill Shots
Negru

SHO1105BK
Pentru împătimiţii basului

Izolarea sunetului şi rezistenţă
Culorile senzaţionale şi basul puternic, alături de cablurile ranforsate fac din Shots 
accesoriul urban suprem.

Sunet șocant
• Driverele dinamice îmbunătăţite de 9 mm oferă un bas profund si claritate
• Lăsaţi-vă captivaţi de ritmurile muzicii cu ajutorul manșoanelor pentru urechi care izolează 

sunetul
• Treceţi rapid de la muzică la apeluri cu ajutorul microfonului și al telecomenzii încorporate

Pregătiţi-vă pentru impact
• Cablu plat dintr-un material extrem de rezistent, anti-încurcare
• Conectorul în formă de L îmbunătăţește durabilitatea cablului și durata de viaţă

Confort deosebit
• 3 dimensiuni de manșoane pentru urechi pentru o potrivire personalizată



 3 dimensiuni de manșoane pentru urechi
Obţineţi potrivirea perfectă cu cele trei perechi de 
manșoane pentru urechi achiziţionate în același timp 
cu căștile intraauriculare Philips O'Neill.

Drivere din neodim de 9 mm
Fiţi uimiţi în fiecare zi de sunetul echilibrat și basul 
puternic oferit de driverele puternice de 9 mm.

Microfon și telecomandă încorporate
Comutaţi între muzică și apeluri printr-o simplă 
atingere cu degetul, utilizând microfonul încorporat 
și telecomanda. Este extrem de simplu să rămâneţi în 
legătură cu muzica și cu persoanele care contează 
pentru dvs.

Conector în formă de L
Bucuraţi-vă mai mult de muzică cu ajutorul 
conectorului de cablu ranforsat în formă de L, care 
face aceste căști mai rezistente și mai durabile.

Manșoane pentru urechi care izolează 
sunetul
Blocaţi lumea exterioară în timp ce vă bucuraţi de 
melodiile dvs. preferate cu ajutorul manșoanelor 
pentru urechi care izolează sunetul. Se fixează ferm 
în canalul auricular, furnizând o izolare excelentă a 
sunetului.

Cablu rezistent, anti-încurcare
Trăiţi-vă viaţa așa cum doriţi fără a vă face griji în 
legătură cu cablul. Acest cablu dintr-un material 
rezistent, care nu se încurcă, va face faţă oricărei 
situaţii pe care stilul dvs. activ de viaţă le poate 
impune.
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Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 23410 71757 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Greutate brută: 0,064 kg
• Greutate netă: 0,015 kg
• Greutate proprie: 0,049 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,234 kg
• GTIN: 2 69 23410 71757 4
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Greutate netă: 0,045 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,189 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,203 kg
• GTIN: 1 69 23410 71757 7
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Greutate netă: 0,36 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 1,843 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Greutate: 0,015 kg

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: simetric
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur
• Tip cablu: OFC

Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 6 - 23 500 Hz
• Impedanţă: 16 ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW
•
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