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Căști cu bandă de susţinere 
THE CONSTRUCT

SHO7205BK
The Construct
Sunet excepţională, durabilitate de neegalat
Cască extrem de rezistentă cu sunet dinamic. Aceasta este o cască pentru cei care îşi iau 

munca şi muzica în serios. Sunet exploziv cu bas profund şi una dintre cele mai rezistente 
căşti. Bandă de susţinere TR90 superflexibilă şi cele mai puternice cabluri.

Sunet exploziv
• Drivere de 40 mm dinamice oferă un sunet clar și un bas profund
• Controlul microfonului, volumului și melodiilor pentru telefon mobil

Extrem de rezistent
• Bandă de susţinere ultra-flexibilă TR90
• Cablu rezistent, anti-încurcare și conectori rigidizaţi
• Proiectate cu cilindri de eliberare siguri pentru a rezista impacturilor puternice
• Inel metalic în jurul pavilionului pentru protecţie șofer

Confort deosebit
• Potrivire reglabilă
• Pernuţe de urechi super-moi pentru izolare
• Husă pentru banda de susţinere din material textil, moale, pentru confort suplimentar



 Potrivire reglabilă
Bandă de susţinere reglabilă și pernuţe rotative 
pentru fixare perfectă de fiecare dată

Bandă de susţinere din material textil 
moale
Husă pentru banda de susţinere din material textil, 
moale, pentru confort suplimentar

Cilindri de eliberare siguri

Proiectate cu cilindri de eliberare siguri pentru a 
rezista impacturilor puternice

Bandă de susţinere TR90

Bandă de susţinere ultra-flexibilă TR90

Cablu rezistent, anti-încurcare

Cablu rezistent, anti-încurcare și conectori rigidizaţi

Sunet cristalin și bas profund

Drivere de 40 mm dinamice oferă un sunet clar și un 
bas profund

Telecomandă și microfon

Telecomandă și microfon pentru Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Palm, Samsung
SHO7205BK/10

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 24 000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: cablu pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur
• Tip cablu: OFC

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• EAN: 69 23410 71311 4
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Greutate brută: 0,5 kg
• Greutate netă: 0,16 kg
• Greutate proprie: 0,34 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,78 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Greutate netă: 0,48 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,3 kg
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•
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