
 

 

Philips O'Neill
SNUG-sankakuulokkeet

SHO8800
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pea istuvuus ja ääni
teäksi taittuvat Snug-kuulokkeet ovat täydelliset surffimatkoille: taita ne kasaan ja heitä 
kkuun. Pehmeät tyynyt ja uuden tason suunnittelu tuottavat huipputason 
untelukokemuksen.

Voimakas ääni
• Dynaamiset 40 mm:n elementit toistavat bassoäänet jykevän dynaamisesti

Erittäin kestävät
• Kaapelin vedonpoistaja estää murtumat
• Kestävä sotkeentumaton kaapeli ja vahvistetut liittimet

Erittäin mukava
• Pehmeät korvatyynyt eristävät ääntä
• Säädettävä
• Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista



 Älykäs vahvistus

Kestävän, sotkeentumattoman kaapelin ja 
vahvistettujen liitinten ansiosta nämä kuulokkeet 
kestävät aktiivista elämää.

Kokoontaitettavuus helpottaa 
kuljettamista

Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja 
kuljettamista

Kaapelin vedonpoistaja

Alppihiihdosta tutuksi tullutta tekniikkaa hyödyntäen 
kuulokkeiden kaapeli irtoaa heti sangasta, jos kaapeli 
juuttuu johonkin. Liitä kaapeli takaisin 
vedonpoistajaan ja voit jatkaa musiikista nauttimista.

Voimakas ääni
Näiden kuulokkeiden dynaamiset 40 mm:n elementit 
tuottavat kristallinkirkkaan kuuntelukokemuksen ja 
jykevän bassotoiston.

Miellyttävä pitkäaikaisessa käytössä
Miellyttävien, erittäin pehmeiden korvatyynyjen 
ansiosta kuulokkeet tuntuvat mukavilta 
pitkäaikaisessakin käytössä.

Säädettävä
Säädettävä kuulokesanka sopii jokaiseen päähän
SHO8800/10

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 15–24 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: toispuolinen johto
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 70202 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Blister-pakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 5 cm
• Kokonaispaino: 0,34 kg
• Nettopaino: 0,148 kg
• Taara: 0,192 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 56030 0
• Kokonaispaino: 1,235 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,8 x 16,8 x 21 cm
• Nettopaino: 0,444 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,791 kg
•
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