
 

 

Philips O'Neill
The BEND-hodesett med 
bøyle

SHO4205WG
The Bend
Dyp bass og slitesterk
Svært slitesterke hodetelefoner og et universelt hodesett med eksplosiv lyd. Stilt inn for 

å være høy med dyp bass for musikk og klar lyd under samtaler. Ekstra robust med 
fleksibel hodebøyle, forsterkede kabler og bokser for sikker frigjøring for å tåle støt.

Kraftig lyd
• Dynamiske elementer på 30 mm gir en dyp og dynamisk bass
• Universell mikrofon, volum- og sporkontroll

Suveren komfort
• Justerbar passform
• Svært myke øreputer

Ekstrem styrke
• Bokser for sikker frigjøring kobles fra når det tilføres for stor kraft
• Solid, flokefri kabel og forsterkede kontakter
• Svært fleksibel hodebøyle



 Justerbar passform
Hodebåndet kan enkelt justeres slik at det sitter godt 
på alle hodestørrelser til enhver tid

Dynamiske elementer på 30 mm

Dynamiske elementer på 30 mm gir en dyp og 
dynamisk bass

Bokser for sikker frigjøring

Bokser for sikker frigjøring kobles fra når det tilføres 
for stor kraft, i stedet for at de kan bli ødelagt som 
på mange andre hodetelefoner. Du setter dem bare 
på hodebøylen igjen for å fortsette.

Svært myke øreputer
Svært myke øreputer

Solid, flokefri kabel

Solid, flokefri kabel og forsterkede kontakter

Svært fleksibel hodebøyle

Svært fleksibel hodebøyle

Fjernkontroll og mikrofon

Fjernkontroll og mikrofon for Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson
SHO4205WG/10

Spesifikasjoner
Lyd
• Akustisk system: lukket
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 15–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 100 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: ensidig kabel
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71127 8
• Yttereske (L x B x H): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Nettovekt: 0,33 kg
• Antall emballasjer: 3
• Taravekt: 0,87 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 7,3 cm
• Bruttovekt: 0,281 kg
• Nettovekt: 0,11 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Taravekt: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71127 1
•
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