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De CONSTRUCT-
hoofdtelefoon met 
hoofdband

O'Neill
Voor op het oor
Zwart/rood

SHO7205BK
Waanzinnig geluid
Weergaloos geluid, krachtige bas
De isolerende kussens blokkeren omgevingsgeluid, zodat de krachtige 40 mm neodymium-drivers 

u helemaal meenemen naar een andere wereld. Met een flexibele TR90-hoofdband, schelpen van 
versterkt aluminium en eenvoudig los te maken snoeren kan de Construct wel tegen een stootje.

Verbluffend geluid
• Dynamische 40 mm neodymium-drivers zorgen voor een helder geluid en een diepe bas
• Beleef de beat met isolerende kussens voor over het oor
• Schakel van muziek naar oproepen met de ingebouwde microfoon en afstandsbediening

Schokbestendig
• Superflexibele hoofdband TR90 voor meer duurzaamheid
• Eenvoudig los te maken schelpen raken los wanneer ze onder druk staan
• Aluminium ring rond de oorschelpen beschermt drivers tegen schokken
• Snelle kabelontgrendeling om breuken te voorkomen
• Robuuste, knoopvrije textielsnoer met L-vormige aansluitingen

Uiterst comfortabel
• Superzachte leren oorkussens voor langdurig draagcomfort
• Verstelbare hoofdband is geschikt voor elk hoofd
• Zachte hoofdband met kussen aan de binnenzijde voor gelijkmatige verspreiding van gewicht



 Neodymium-drivers van 40 mm
Geniet onderweg van hoogwaardig geluid met 
dynamische 40 mm drivers die voor glashelder geluid 
en een geweldige bas zorgen.

Verstelbare pasvorm
Verstelbare hoofdband is geschikt voor elk hoofd

Aluminium ring
Aluminium ring rond de oorschelpen beschermt 
drivers tegen schokken

Geïntegreerde microfoon & 
afstandbediening
Schakel met één druk op de knop tussen muziek en 
oproepen met de ingebouwde microfoon en 
afstandsbediening. Zo wordt luisteren naar muziek 
terwijl u in contact blijft met de mensen die 
belangrijk voor u zijn uiterst eenvoudig.

Flexibele hoofdband
Buig en strek uw hoofdband zo veel als u wilt, de 
perfecte pasvorm blijft behouden. De hoofdband is 
gemaakt van het ultra-duurzame materiaal TR90 en 
kan ontzettend vaak worden gebogen zonder zijn 
oorspronkelijke vorm te verliezen. Zo blijft hij altijd 
comfortabel.

Geluidsisolerend kussen voor over het 
oor
Maak deel uit van het wervelende stadsleven maar 
niet van het lawaai met geluidsisolerende kussens 
voor over het oor. U geniet dan niet alleen van 
langdurig comfort, maar u beleeft ook elk 
geluidsdetail van uw favoriete nummers.

Eenvoudig los te maken kabel
U hoeft zich nooit meer zorgen te maken om uw 
kabels. Door kabelontgrendeling, geïnspireerd op de 
nieuwste skitechnologie, wordt de kabel 
onmiddellijk van de hoofdband losgekoppeld 
wanneer deze vast komt te zitten. Sluit de kabel 
simpelweg opnieuw aan om niets van uw muziek te 
hoeven missen.

Eenvoudig los te maken schelpen
Eenvoudig los te maken schelpen raken los wanneer 
ze onder druk staan

Zachte hoofdband met kussen aan de 
binnenzijde
Zachte hoofdband met kussen aan de binnenzijde 
voor gelijkmatige verspreiding van gewicht

Zachte leren oorkussens
Oorkussens van ultra-zacht leer volgen de 
contouren van uw oren op aangename wijze. Ze 
zorgen voor een perfecte afdichting en zijn zo 
comfortabel dat u bijna vergeet dat u een 
hoofdtelefoon draagt.

Sterke knoopresistente kabel
Leef uw leven zoals u wilt zonder zorgen over uw 
kabel. Deze robuuste kabel van knoopvrij materiaal 
en de versterkte aansluitingen zijn bestand tegen 
alles wat uw actieve levensstijl met zich meebrengt.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 17 - 23.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15 x 20 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,234 kg

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• EAN: 69 23410 71311 4
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 23,5 x 9 cm
• Brutogewicht: 0,62 kg
• Nettogewicht: 0,234 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,386 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 2,1 kg
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettogewicht: 0,702 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•
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