
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka s obloukem THE 
CONSTRUCT

• O'Neill
• Na uši
• Bílá
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imořádný zvuk, důrazné basy
lující náušníky eliminují hluk města, takže výkonné 40mm neodymové reproduktory mohou 

skytnout dokonalé útočiště pro vaše uši. Díky pružnému sluchátkovému oblouku TR90, zesíleným 

íkovým náušníkům a rychlosnímatelným kabelům je zařízení Construct vždy připraveno na kvalitní 

rodukci hudby.

Více než působivý zvuk
• Dynamické 40 mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk a hluboké basy
• Ponořte se do rytmu s náušníky izolujícími zvuk
• Přepínejte z poslechu hudby na hovory prostřednictvím vestavěného mikrofonu a dálkového 

ovladače

Připravte se na úder
• Mimořádně pružný sluchátkový oblouk TR90 zvyšuje odolnost
• Rychlosnímatelné náušníky se uvolní, je-li na ně vyvinut tlak
• Hliníkový prstenec náušníku chrání reproduktory před poškozením
• Rychlosnímatelný kabel zamezí poškození
• Odolný textilní kabel odolný proti zamotání s lomenými konektory

Nejvyšší pohodlí
• Měkké kožené polstrování sluchátek pro dlouhodobé nošení
• Nastavitelný sluchátkový oblouk pro všechny velikosti hlavy
• Měkké vnitřní polstrování oblouku rovnoměrně rozkládá hmotnost



 40mm neodymové reproduktory
Vychutnejte si kvalitní hudbu díky dynamickým 
40mm reproduktorům zaručujícím křišťálově čistý 
zvuk a výkonné basy.

Nastavitelné upevnění
Nastavitelný sluchátkový oblouk pro všechny 
velikosti hlavy

Hliníkový prstenec
Hliníkový prstenec náušníku chrání reproduktory 
před poškozením

Vestavěný mikrofon a dálkový ovladač
Přepínejte z poslechu hudby na hovory 
prostřednictvím vestavěného mikrofonu a dálkového 
ovladače pouhým dotykem prstu. Díky této funkci je 
poslech hudby a spojení s ostatními hračkou.

Flexibilní sluchátkový oblouk
Sluchátkový oblouk můžete jakkoli ohnout a přesto 
nepřijdete o perfektní pohodlí. Je vyroben z vysoce 
odolného materiálu TR90, který se i po intenzivním 
ohnutí vrátí do svého původního tvaru a zajistí 
optimální nošení.

Izolující náušníky
Hluk ve městě vás již nemusí trápit, máte-li náušníky 
izolující zvuk. S nimi si dopřejete nejen perfektní 
pohodlí, ale také každý zvukový detail vaší oblíbené 
hudby.

Rychlosnímatelný kabel
Nemusíte si dělat starosti, že se kabel zachytí 
o nějaký předmět. Snímatelný kabel je inspirován 
nejnovějšími technologiemi ve světě lyžování a při 
jeho zachycení okamžitě dojde k odpojení kabelu od 
sluchátkového oblouku.

Rychlosnímatelné náušníky
Rychlosnímatelné náušníky se uvolní, je-li na ně 
vyvinut tlak

Měkké vnitřní polstrování oblouku
Měkké vnitřní polstrování oblouku rovnoměrně 
rozkládá hmotnost

Měkké kožené polstrování sluchátek
Měkké kožené polstrování sluchátek pohodlně 
kopíruje tvar uší a snadno díky němu na sluchátka 
úplně zapomenete.

Odolný kabel odolný proti zamotání
Žijte si svůj život podle svých představ a nedělejte si 
starosti s kabelem. Tento odolný textilní kabel 
odolný proti zamotání a zesílené konektory si poradí 
s jakoukoli výzvou.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 17 – 23 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 107 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 výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15 x 20 x 7,5 cm
• Hmotnost: 0,234 kg

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• EAN: 69 23410 71310 7
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 23,5 x 9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,62 kg
• Čistá hmotnost: 0,234 kg
• Hmotnost obalu: 0,386 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2.1 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,702 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•

Specifikace
Sluchátka s obloukem THE CONSTRUCT
O'Neill Na uši, Bílá
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