
 

 

Philips O'Neill
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

O'Neill
Na uši
Biela

SHO3305STKR
Neuveriteľne výbušné a verné basy
Namixujte si maximálny hudobný kokteil a žite svoj život naplno
Žite naplno so slúchadlami Cruz a ponorte sa do basov takých hlbokých, že ich pocítite 

v celom tele! Vďaka jednoduchému používaniu môžete hneď po pripojení vyraziť do ulíc 
a užívať si život poriadne nahlas, kedykoľvek budete mať náladu!

Vynikajúci komfort
• Pohodlný hlavový oblúk sa s ľahkosťou prispôsobí každému
• Mäkké vankúšiky z priedušnej tkaniny zaistia pohodlie aj pri dlhom nosení

Zvuk, ktorý vám vyrazí dych
• 32 mm neodýmiové budiče vytvárajú úžasné dynamické basy
• Rýchlo prepnite z hudby na hovory cez vstavaný mikrofón a diaľkové ovládanie
• Ponorte sa do hlbín rytmu vďaka izolačným vankúšikom priliehajúcim na uši

Pripravte sa na náraz
• Konektor v tvare písmena L zvyšuje odolnosť a životnosť kábla
• Robustný, modulárny dizajn odolá aj tým najtvrdším nárazom
• Mušle pri vyvinutí nadmernej sily jednoducho vypadnú
• Extrémne odolný plochý kábel proti zamotaniu



 32 mm neodýmiové budiče

Nechajte sa unášať kvalitným zvukom skladieb, 
ktorý prinášajú dynamické 32 mm neodýmiové 
budiče. Krištáľovo čistý zvuk a nadupané basy.

Vstavaný mikrofón a diaľkové ovládanie

Prepínajte medzi hudbou a hovormi 
jednoduchým potiahnutím prsta vďaka 
zabudovanému mikrofónu a diaľkovému 
ovládaniu. Zostaňte v kontakte so svojou 
hudbou – a s ľuďmi, na ktorých vám záleží – 
teraz je to naozaj jednoduché.

Pohodlný a nastaviteľný hlavový oblúk

Pohodlný hlavový oblúk sa s ľahkosťou 
prispôsobí každému

Konektor v tvare písmena L

Vychutnajte si hudbu dlhšie so zosilneným 
konektorom kábla v tvare písmena L, vďaka 
ktorému sú tieto slúchadlá odolnejšie a 
trvácnejšie.

Modulárny dizajn

Robustný, modulárny dizajn odolá aj tým 
najtvrdším nárazom

Izolačné vankúšiky priliehajúce na uši

Ponorte sa do hlbín rytmu vďaka izolačným 
vankúšikom priliehajúcim na uši. Vychutnajte si 
dlhotrvajúce pohodlie, ktoré poskytujú, ako aj 
každý zvukový detail svojich obľúbených 
skladieb.

Mušle s bezpečným uvoľnením

Mušle pri vyvinutí nadmernej sily jednoducho 
vypadnú

Mäkké, priedušné vankúšiky

Vankúšiky na uši z mimoriadne mäkkej tkaniny 
príjemne a bezpečne obopínajú obrysy vašich 
uší a vytvárajú dokonalú izoláciu, ktorá je však 
taká pohodlná, že čoskoro na slúchadlá možno 
úplne zabudnete.

Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu
Nedajte sa spútať otravnými zamotanými 
káblami. Tento odolný kábel potiahnutý 
tkaninou proti zamotaniu vydrží všetko, čomu 
ho váš aktívny životný štýl vystaví.
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Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: PET
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 104 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Frekvenčná odozva: 19 – 21 000 Hz

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Typ kábla: Meď
• Vyhotovenie konektorov: Postriebrené

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,116 lb
• Hmotnosť brutto: 0,96 kg
• GTIN: 1 69 23410 72052 2
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26,5 x 19 x 24 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 10,4 x 7,5 x 9,4 palec
• Hmotnosť netto: 0,780 lb

• Hmotnosť netto: 0,354 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 1,336 lb
• Hmotnosť obalu: 0,606 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 20 x 8 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6,7 x 7,9 x 3,1 palec
• EAN: 69 23410 72052 5
• Hmotnosť brutto: 0,233 kg
• Hmotnosť brutto: 0,514 lb
• Hmotnosť netto: 0,260 lb
• Hmotnosť netto: 0,118 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,115 kg
• Hmotnosť obalu: 0,254 lb
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

5,3 x 7,3 x 3,0 palec
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Hmotnosť: 0,118 kg
• Hmotnosť: 0,260 lb
•
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