
 

 

Philips O'Neill
Oblouková sluchátka 
SNUG

SHO8800
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okonale zapadne i zní
chý skládací Snug se skvěle hodí na surfařské výpravy: Prostě jej složíte a přihodíte do 

tohu. Mimořádně měkké polštářky a moderní technologie spojená za účelem akustické 
odukce a zážitku nejvyššího řádu.

Silný zvuk
• Dynamické 40mm měniče nabízejí hluboké a dynamické basy

Vylepšená odolnost
• Uvolnění kabelu při namáhání pomáhá předcházet poškození
• Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory

Nejvyšší pohodlí
• Výrazně měkké polstrování sluchátek s funkcí zvukové izolace
• Nastavitelné upevnění
• Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení



 Inteligentní posila

Díky kabelu opletenému odolnou textilií stěžující 
zamotání a zesíleným konektorům vydrží tato 
sluchátka namáhání během vašeho aktivního 
životního stylu.

Možnost složení naplocho usnadňuje 
přenášení

Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a 
přenášení

Uvolnění kabelu při namáhání

Podobně jako u nejnovější lyžařské technologie se 
kabel při zachycení rychle uvolní od sluchátkového 

oblouku. Stačí kabel připojit zpět a opět se můžete 
těšit z hudby.

Silný zvuk
Díky dynamickým 40mm měničům nabízejí tato 
sluchátka křišťálově čistý zvukový zážitek 
kombinovaný s ohromně výkonnými basy.

Pohodlné pro dlouhodobé nošení

Výrazně měkké polstrování sluchátek Deluxe 
umožňuje jejich nošení tak dlouho, jak jen budete 
chtít, bez známky nepohodlí.

Nastavitelné upevnění

Sluchátkový oblouk lze snadno nastavit tak, aby bez 
problémů padl jakékoli hlavě
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Specifikace
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15,5 x 18,7 x 7 cm
• Hmotnost: 0,15 kg

Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranný kabel
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• EAN: 69 23410 70202 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,34 kg
• Čistá hmotnost: 0,155 kg
• Hmotnost obalu: 0,185 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 56030 0
• Hrubá hmotnost: 1,235 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 23,8 x 16,8 x 21 cm
• Čistá hmotnost: 0,465 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,770 kg
•
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