
 

 

Philips O'Neill
The BEND-headset met 
hoofdband

SHO4205WG
The Bend
Diepe bassen en duurzaam
Bijzonder duurzame hoofdtelefoon en universele headset met krachtig geluid. Ontworpen voor harde 
muziek met diepe bassen en helder geluid voor telefoongesprekken. Extra robuust dankzij de flexibele 

hoofdband, verstevigde snoeren en los te maken schelpen zodat de hoofdtelefoon bestand is tegen 

stoten.

Krachtig geluid
• Dynamische luidsprekers van 30 mm voor een diep, dynamisch basgeluid
• Universele microfoon, volume- en nummerregeling

Uiterst comfortabel
• Verstelbare pasvorm
• Superzachte oorkussens

Supersterk
• De veilig los te maken schelpen komen los wanneer er te veel druk wordt toegepast
• Sterke knoopresistente kabel met versterkte connectoren
• Extreem flexibele hoofdband



 Verstelbare pasvorm
De hoofdband kan gemakkelijk worden aangepast 
voor een optimale pasvorm op elk hoofd

Dynamische luidsprekers van 30 mm

Dynamische luidsprekers van 30 mm voor een diep, 
dynamisch basgeluid

Veilig los te maken schelpen

De veilig los te maken schelpen komen los wanneer 
er te veel druk wordt toegepast; dit in tegenstelling 
tot veel andere hoofdtelefoons die breken. U kunt ze 
eenvoudig terugklikken op de hoofdband.

Superzachte oorkussens
Superzachte oorkussens

Sterke knoopresistente kabel

Sterke knoopresistente kabel met versterkte 
connectoren

Extreem flexibele hoofdband

Extreem flexibele hoofdband

Afstandsbediening/mic

Afstandsbediening en microfoon voor Blackberry, 
HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung 
en Sony Ericsson
SHO4205WG/10

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Omdoos
• Brutogewicht: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71127 8
• Omdoos (L x B x H): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Nettogewicht: 0,33 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,87 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 7,3 cm
• Brutogewicht: 0,281 kg
• Nettogewicht: 0,11 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71127 1
•
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