
 

 

Philips O'Neill
Ακουστικά με στήριγμα 
κεφαλής THE BEND

SHO4200BB
The Bend
Βαθιά μπάσα και μεγάλες αντοχές
Εκπληκτικά ανθεκτικά ακουστικά με εκρηκτικό ήχο. Ιδανικά για δραστήριους φίλους της 

μουσικής, με εξαιρετικά εύκαμπτο στήριγμα κεφαλής, ενισχυμένα καλώδια και ασφαλή 
κατασκευή για σκληρή χρήση - και όλα αυτά, με πανίσχυρο ήχο και βαθιά μπάσα.

Δυναμικός ήχος
• Οι οδηγοί δυναμικού ήχου 30 χιλ. παρέχουν βαθιά, δυναμικά μπάσα

Κορυφαία αντοχή
• Τα καπάκια γλιστράνε από τη θέση τους όταν εφαρμόζεται υπερβολικά πολλή δύναμη
• Σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται, με ενισχυμένα βύσματα
• Εξαιρετικά εύκαμπτο στήριγμα κεφαλής

Απόλυτη άνεση
• Ρυθμιζόμενη στήριξη
• Εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα αφτιών



 Ρυθμιζόμενη στήριξη
Το στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται εύκολα, για 
απόλυτη εφαρμογή

Καπάκια ασφαλούς απελευθέρωσης
Χάρη στην ασφαλή κατασκευή τους, τα καπάκια 
γλιστράνε από τη θέση τους όταν εφαρμόζεται 
υπερβολικά πολλή δύναμη, αντί να σπάσουν όπως 
πολλά άλλα μοντέλα. Εσείς τα τοποθετείτε στη 
θέση τους και συνεχίζετε την ακρόαση!

Εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα 
αφτιών
Εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα αφτιών

Σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται
Σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται, με 
ενισχυμένα βύσματα
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κεφαλής
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Οδηγοί δυναμικού ήχου 30 χιλ.
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,5 x 19,5 x 6,3 εκ.
• Βάρος: 0,11 κ.

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: καλώδιο μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.

• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,2 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71112 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 24,2 x 21,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,33 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,87 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 21,5 x 7,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,281 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,11 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,171 κ.
• EAN: 69 23410 71112 7
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