
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka s obloukem THE 
CONSTRUCT

SHO7205BK
The Construct
Moderní zvuk, mimořádná odolnost
Mimořádně odolná sluchátka s mikrofonem s dynamickým zvukem. Jde o sluchátka pro 

náročné pracovníky i hráče. Výbušný zvuk s hlubokými basy a jedny z nejodolnějších 
sluchátek na trhu. Mimořádně pružný sluchátkový oblouk TR90 a nejodolnější kabely.

Výbušný zvuk
• Dynamické 40 mm měniče poskytují čistý zvuk a hluboké basy
• Ovládání mikrofonu, hlasitosti a skladeb pro mobilní telefon

Extrémně odolná
• Mimořádně pružný sluchátkový oblouk TR90
• Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory
• Zkonstruovány s bezpečně snímatelnými náušníky proti tvrdým nárazům
• Kovový kroužek kolem náušníku na ochranu měniče

Nejvyšší pohodlí
• Nastavitelné upevnění
• Mimořádně měkké izolující náušníky
• Měkký textilní potah sluchátkového oblouku zajistí vyšší pohodlí



 Nastavitelné upevnění
Díky nastavitelnému sluchátkovému oblouku a 
otočným náušníkům vám vždy dokonale sednou

Měkký textilní sluchátkový oblouk
Měkký textilní potah sluchátkového oblouku zajistí 
vyšší pohodlí

Bezpečně snímatelné náušníky

Zkonstruovány s bezpečně snímatelnými náušníky 
proti tvrdým nárazům

Sluchátkový oblouk TR90

Mimořádně pružný sluchátkový oblouk TR90

Odolný kabel ztěžující zamotání

Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory

Čistý zvuk a hluboké basy

Dynamické 40 mm měniče poskytují čistý zvuk a 
hluboké basy

Dálkový ovladač a mikrofon

Dálkový ovladač a mikrofon pro zařízení Blackberry, 
HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Samsung
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Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 12–24 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 105 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
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• EAN: 69 23410 71311 4
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,5 kg
• Čistá hmotnost: 0,16 kg
• Hmotnost obalu: 0,34 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,78 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,48 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,3 kg
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•
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