
 

 

Philips O'Neill
Fones de ouvido com alça 
THE SNUG
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caixe e som perfeitos

 Snug tem design plano e dobrável e é perfeito para viagens em busca de ondas 
rfeitas. É só dobrar e jogar na bolsa. O acolchoamento ultramacio combinado com a 
genharia avançada produzem uma experiência acústica de alto nível.

Som mais potente
• Os drivers de 40 mm fornecem graves profundos e dinâmicos

Maior durabilidade
• Cabo com proteção para evitar rompimento
• Cabo desembaraçado e conectores reforçados

Conforto máximo
• Almofadas auriculares supermacias com isolamento acústico
• Ajustável
• Dobrável para armazenar e transportar com facilidade



 Reforço inteligente

Graças ao cabo feito com material rígido e que não 
embaraça e aos conectores reforçados, estes fones 
de ouvido foram projetados para suportar o 
desgaste decorrente de um estilo de vida ativo.

Dobrável para maior portabilidade

Dobrável para armazenar e transportar com 
facilidade

Cabo com proteção

Inspirado na mais moderna tecnologia usada em 
esquis, este cabo se desconecta rapidamente da alça 

sempre que é esticado. Basta reconectar o cabo à 
proteção e continuar ouvindo suas músicas.

Som mais potente
Com drivers dinâmicos de 40 mm, estes fones de 
ouvido fornecem um som extremamente nítido e 
graves potentes.

Longas horas de conforto

Com as almofadas auriculares supermacias e 
elegantes, você pode usar os fones de ouvido pelo 
tempo que desejar, sem nenhum desconforto.

Ajustável

A alça destes fones de ouvido da Philips pode ser 
facilmente ajustada para um encaixe perfeito em 
qualquer cabeça.
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Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15,5 x 18,7 x 7 cm
• Peso: 0,15 kg

Som
• Sistema acústico: fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 15 - 24.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• EAN: 69 23410 70202 6
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso líquido: 0,155 kg
• Peso da embalagem: 0,185 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 56030 0
• Peso bruto: 1,235 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

23,8 x 16,8 x 21 cm
• Peso líquido: 0,465 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,770 kg
•
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