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 espumas com isolamento acústico bloqueiam o barulho da cidade, assim os potentes drivers de 

odímio de 40 mm oferecerão a melhor escapada urbana. Com uma alça flexível TR90, fones de 

mínio reforçados e cabos que se soltam facilmente, o Construct está pronto para resistir à pressão.

Som magnífico
• Drivers dinâmicos de neodímio de 40 mm que oferecem sons e graves nítidos
• Mergulhe nos ritmos com as espumas auriculares com isolamento acústico
• Alterne entre as músicas e suas chamadas usando o microfone embutido e o controle remoto

Preparado para impactos
• Alça superelástica TR90 para mais durabilidade
• Os fones de liberação rápida se soltam quando estão sob pressão
• O anel de alumínio ao redor dos fones protege os drivers contra impactos
• Liberação rápida do cabo para prevenir quebra
• Fio de tecido resistente que não enrola com conectores

Conforto máximo
• Almofadas ultramacias de couro para longos períodos de utilização
• Alça que se ajusta a cada usuário
• Almofadas macias com alça interna que distribui o peso por igual



 Drivers de neodímio de 40mm
Aproveite o ajuste de alta qualidade em qualquer 
lugar com os drivers dinâmicos de 40 mm que 
fornecem um som claro acoplado à potência do 
grave.

Ajustável
Alça que se ajusta a cada usuário

Anel de alumínio
O anel de alumínio ao redor dos fones protege os 
drivers contra impactos

Controle remoto e microfone integrado
Alterne entre músicas e chamadas com o toque de 
um dedo usando o microfone embutido e o controle 
remoto. É muito mais fácil se manter conectado com 
as músicas e as pessoas que você mais ama.

Alça flexível
Dobre e flexione sua alça como quiser e ainda 
mantenha um encaixe perfeito. Construído do 
material ultradurável TR90, essa alça aguenta muitas 
torções e mesmo assim volta para sua forma original, 
permanecendo sempre confortável, não importa o 
que acontecer.

Espuma auricular com isolamento 
acústico
Faça parte da agitação, mas não dos ruídos da cidade 
com as espumas auriculares com isolamento 
acústico. Você não apenas terá um conforto 
duradouro, mas as almofadas o ajudarão a ouvir e 
aproveitar cada detalhe de suas músicas favoritas.

Cabo de liberação rápida
Chega de se preocupar com cabos presos. A 
liberação do cabo, inspirada na mais moderna 
tecnologia usada em esquis, o cabo se desconecta 
imediatamente da alça sempre que ficar preso. Basta 
reconectá-lo para manter a música fluindo.

Fones de liberação rápida
Os fones de liberação rápida se soltam quando estão 
sob pressão

Almofada macia com alça interna
Almofadas macias com alça interna que distribui o 
peso por igual

Almofadas auriculares macias de couro
A espuma auricular de couro ultramacia envolve as 
orelhas confortavelmente e com segurança, 
formando uma vedação tão perfeita que você até 
esquece que está usando fones de ouvido.

Fio resistente que não enrola
Viva do seu jeito sem se preocupar com os fios. Esse 
fio de tecido resistente que não enrola e seus 
conectores reforçados acompanharão seu estilo de 
vida ativo aonde quer que você vá.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 17 - 23.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15 x 20 x 7,5 cm
• Peso: 0,234 kg

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• EAN: 69 23410 71310 7
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 23,5 x 9 cm
• Peso bruto: 0,62 kg
• Peso líquido: 0,234 kg
• Peso da embalagem: 0,386 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,1 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso líquido: 0,702 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•

Especificações
Fones de ouvido com alça THE CONSTRUCT
O'Neill Auricular, Branco
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