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The Construct
Nowoczesna technologia dźwięku, niezrównana trwałość
Wyjątkowo wytrzymały zestaw słuchawkowy zapewniający dynamiczny dźwięk. Jest to idealny zestaw 
dla osób, które po ciężkiej pracy nie zapominają o dobrej zabawie. Potężny dźwięk o głębokim 

brzmieniu basów w słuchawkach należących do jednych z najbardziej wytrzymałych na rynku. Pałąk 

wykonany z superrozciągliwego polimeru TR90 i bardzo mocne kable.

Potężny dźwięk
• Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki zapewniają wyraźny dźwięk i głębię basów
• Sterowanie mikrofonem, głośnością i utworami przez telefon komórkowy

Wyjątkowa wytrzymałość
• Niezwykle elastyczny pałąk na głowę z polimeru TR90
• Wytrzymały, nieplączący się przewód z wzmocnionymi złączami
• Wyposażone w samoodpinające się głośniki, które wytrzymują mocne uderzenia
• Metalowy pierścień wokół ucha chroni głośnik

Niespotykana wygoda
• Elastyczne dopasowanie
• Niezwykle miękkie nauszniki izolujące dźwięki otoczenia
• Miękka tkanina pokrywająca pałąk zapewnia wyjątkową wygodę



 Elastyczne dopasowanie
Regulowany pałąk na głowę i obracane poduszki 
zapewniają zawsze idealne dopasowanie

Pałąk pokryty miękką tkaniną
Miękka tkanina pokrywająca pałąk zapewnia 
wyjątkową wygodę

Samoodpinające się głośniki

Wyposażone w samoodpinające się głośniki, które 
wytrzymują mocne uderzenia

Pałąk na głowę z polimeru TR90

Niezwykle elastyczny pałąk na głowę z polimeru 
TR90

Wytrzymały, nieplączący się przewód

Wytrzymały, nieplączący się przewód z 
wzmocnionymi złączami

Wyraźny dźwięk i głębokie brzmienie 
basów

Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki 
zapewniają wyraźny dźwięk i głębię basów

Pilot i mikrofon

Pilot i mikrofon do telefonów Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Palm, Samsung
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–24 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• EAN: 69 23410 71311 4
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Waga brutto: 0,5 kg
• Waga netto: 0,16 kg
• Ciężar opakowania: 0,34 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,78 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Waga netto: 0,48 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,3 kg
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•

Data wydania 2013-08-09

Wersja: 1.3.2

12 NC: 8670 000 85215
EAN: 69 23410 71311 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zalety
Słuchawki nagłowne THE CONSTRUCT

http://www.philips.com

