
 

 

Philips O'Neill
THE SPECKED fülbe 
helyezhető headset

SHO9577GB
A "Foltos"
Hangszigetelő és tartós
Kompakt mérete ellenére ez a hallgató valóban foltos. A 9 mm-es hangszórók kirobbanó 

hangteljesítményt nyújtanak, miközben a három darab, cserélhető és különböző méretű 
fülbetét biztos illeszkedést és megnövelt hangszigetelést ad.

Erőteljes hangzás
• Az erőteljes 9 mm-es meghajtók telt és dinamikus mélyhangot nyújtanak
• Mikrofon, hangerő- és lejátszásvezérlés iPhone/iPod/iPad-hoz

Megnövelt tartósság
• Erős, gubancmentes kábel és megerősített csatlakozók

Páratlan kényelem
• Hangszigetelő, puha fülbetétek
• 3 méretű fülbetét a tökéletes illeszkedés érdekében



 Erőteljes hangzás

Az erőteljes 9 mm-es meghajtók kiegyensúlyozott 
hangélményt és ütős basszusteljesítményt nyújtanak.

Intelligens megerősítés

Az erős, gubancmentes szövött kábelnek és a 
megerősített csatlakozóknak köszönhetően a 
fejhallgató jól tűri az aktív életmóddal járó 
igénybevételt.

Testre szabott illeszkedés
A három különböző méretű fülbetét lehetővé teszi 
az egyénileg beállított illeszkedést

Kényelmes viselet hosszú távon

A deluxe fülbetétek lehetővé teszik az Ön számára, 
hogy soha ne legyen kényelmetlen a hallgató viselése.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: Félig nyitott
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• EAN: 69 23410 70948 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,066 kg
• Nettó tömeg: 0,014 kg
• Csomagolás típusa: Fólia
• Táratömeg: 0,052 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 59889 1
• Bruttó tömeg: 2,33 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Nettó tömeg: 0,336 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Táratömeg: 1,994 kg

Belső karton
• EAN: 87 12581 59891 4
• Bruttó tömeg: 0,246 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,042 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,204 kg
•
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