
 

 

Philips O'Neill
THE BEND hörlurar med 
huvudband

• O'Neill
• On-ear
• Blått och grönt

SHO4200BG
The Bend
Tåliga hörlurar med djup bas
Mycket tåliga med explosivt ljud. SHO4200BG/10 är hörlurarna för den aktiva 

konsumenten med superflexibelt huvudband, förstärkta kablar och hörlurar med säker 
frigöring för att tåla även tuffa förhållanden. Allt med kraftfullt ljud och djup bas.

Kraftfullt ljud
• Dynamiska 30 mm element ger djupt, dynamiskt basljud

Extremt tuffa
• Hörlurar med säker frigöring utlöses vid för stort tryck
• Stark, trasselfri sladd med förstärkta anslutningar
• Ultraflexibelt huvudband

Suverän komfort
• Justerbar passform
• Supermjuka öronkuddar



 Justerbar passform
Huvudbandet på de här Philips-hörlurarna kan lätt 
justeras så att de passar ditt huvud.

Hörlurar med säker frigöring
Hörlurar med säker frigöring utlöses vid för stort 
tryck – i stället för att gå sönder som många andra 
hörlurar. Du knäpper bara på dem på huvudbandet 
igen för att fortsätta använda dem.

Supermjuka öronkuddar
Supermjuka öronkuddar

Stark, trasselfri sladd
Stark, trasselfri sladd med förstärkta anslutningar

Ultraflexibelt huvudband
Ultraflexibelt huvudband

Dynamiska 30 mm element

Dynamiska 30 mm element ger djupt, dynamiskt 
basljud
SHO4200BG/10
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Vikt: 0,11 kg

Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: kabel för anslutning till ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm

• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71115 5
• Yttre kartong (L x B x H): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Nettovikt: 0,33 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,87 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24 x 7,3 cm
• Bruttovikt: 0,281 kg
• Nettovikt: 0,11 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71115 8
•

Specifikationer
THE BEND hörlurar med huvudband
O'Neill On-ear, Blått och grönt
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