
 

 

Philips O'Neill
THE TREAD-øretelefoner

O'Neill
Sort

SHO2305BK
Eksplosiv bas
Lydisolerende og trædesikker
Kombinationen af kraft og robusthed, med to 9 mm-drivere, der holder meget mere, end 

de lover, og aluminiumskabinetter, der beskytter dem fra vægte på op til 150 kg.

Helt igennem fantastisk lyd
• Forbedrede, dynamiske 9 mm drivere leverer dyb bas og klarhed
• Spring fra musik til opkald med indbygget mikrofon og fjernbetjening
• Fordyb dig i rytmen med lydisolerende bløde ørepuder

Forbered dig på at blive væltet omkuld
• Trædesikker med metalhus, der beskytter driveren
• Ultrarobust kabel, der ikke filtres sammen
• L-formede stik forbedrer kabelholdbarhed og levetid

Absolut komfort
• Ørepuder i 3 størrelser for tilpasset pasform



 Ørepuder i 3 størrelser
Få den perfekte pasform med tre par ørepuder, der 
følger med Philips O'Neill øretelefoner.

9 mm neodymdrivere
Bliv overrasket hver dag over den afbalancerede lyd 
og kraftige bas i de forbedrede 9 mm drivere.

Indbygget mikrofon og fjernbetjening

Spring nemt mellem musik og opkald med et 
fingerstrøg via den indbyggede mikrofon og 
fjernbetjening. Den gør det supernemt at koblet til 
din musik og de personer, der betyder noget.

L-formede stik
Nyd musik i længere tid med et forstærket L-formet 
kabelstik, der gør, at disse hovedtelefoner stærkere 
og mere holdbare.

Ørepuder med lydisolering

Luk omverdenen ude, mens du nyder dine 
yndlingssange med lydisolerende ørepuder. De 

passer perfekt i din øregang og skaber fremragende 
lydisolering.

Stærkt kabel med opbevaring uden rod

Lev dit liv, som du vil, uden at bekymre dig om dit 
kabel. Dette robuste kabel, der ikke filtres sammen, 
kan klare alt, hvad din aktive livsstil byder det.

Trædesikker med metalhus

Disse hovedtelefoner vil fortsætte med at spille, selv 
om du taber dem eller træder på dem. Trædesikre 
og helt utroligt hårde som de er, har de et metalhus 
og førsteklasses gummikabinet, der gør dem ideelle 
til ujævne overflader.
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Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 19 - 21.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 30 mW
• Følsomhed: 109 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: symmetrisk
• Fjernbetjening og mikrofon er kompatible med: 

Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• *Styring af spor kompatibel med: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Stik-finish: forkromet

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 72359 5
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Bruttovægt: 0,066 kg
• Nettovægt: 0,0205 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Display
• Taravægt: 0,0455 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,2335 kg
• GTIN: 2 69 23410 72359 9
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,0615 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,172 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,156 kg
• GTIN: 1 69 23410 72359 2
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 18,9 x 24,5 cm
• Nettovægt: 0,492 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,664 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Vægt: 0,0205 kg
•

* *Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens 
kompatibilitet.
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