
 

 

Philips O'Neill
THE CONSTRUCT-
hovedtelefoner med 
hovedbøjle

O'Neill
On-ear
Hvid
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lerende puder lukker byens larm ude, så de kraftige 40 mm neodymdrivere kan levere 
t ultimative frirum i byen. Med et fleksibelt TR90-hovedbånd, forstærkede 
miniumskapsler og kabler med hurtig frigørelse er Construct klar til en hård medfart.

Helt igennem fantastisk lyd
• Dynamiske 40 mm neodymdrivere leverer sprød lyd og dyb
• Fordyb dig i rytmen med isolerende på-øret-puder.
• Spring fra musik til opkald med indbygget mikrofon og fjernbetjening

Forbered dig på at blive væltet omkuld
• Hovedbøjlen TR90 med superstretch forstærker holdbarheden
• Kapsler med hurtig frigørelse, der giver slip, når de er under tryk
• Aluminiumsringen omkring ørestykkerne beskytter driverne mod slag
• Kabel med hurtig frigørelse for at undgå knæk
• Stærkt kabel med opbevaring uden rod og L-formede stik

Absolut komfort
• Ørepuder i ultrablødt læder gør dem behagelige at have på i længere tid
• Justerbar hovedbøjle passer til enhver hovedstørrelse
• Blød indvendig pude i hovedbøjlen fordeler vægten



 40 mm neodymdrivere
Rock med til musik i høj kvalitet på farten med 
dynamiske 40 mm drivere, der leverer krystalklar lyd 
kombineret med dunkende bas.

Justerbar pasform
Justerbar hovedbøjle passer til enhver 
hovedstørrelse

Aluminiumsring
Aluminiumsringen omkring ørestykkerne beskytter 
driverne mod slag

Indbygget mikrofon og fjernbetjening
Spring nemt mellem musik og opkald med et 
fingerstrøg via den indbyggede mikrofon og 
fjernbetjening. Den gør det supernemt at koblet til 
din musik og de personer, der betyder noget.

Fleksibel hovedbøjle
Bøj og drej din hovedbøjle, så meget du vil, og behold 
en perfekt pasform. Denne hovedbøjle, der er bygget 
af det ultraholdbare TR90-materiale, kan klare 
mange bøjninger og stadig springe tilbage til sin 
oprindelige form, så den sidder behageligt, uanset 
hvad der sker.

Isolerende på-øret-pude
Vær en del af byens puls, men ikke dens støj med 
isolerende på-øret-pude. Du vil ikke kun nyde 
langvarig komfort, men disse puder hjælper dig til at 
høre og nyde hvert sonisk detalje af dine 
yndlingssange.

Kabel med hurtig frigørelse
Du skal aldrig mere bekymre dig om at fange dine 
kabler igen. En kabel-udløser, inspireret af det nyeste 
inden for skiteknologi, frigør øjeblikkeligt kablet fra 
hovedbøjlen, når det bliver viklet ind. Bare tilslut det 
igen for at holde musikken i gang.

Kapsler med hurtig frigørelse
Kapsler med hurtig frigørelse, der giver slip, når de 
er under tryk

Blød indvendig pude i hovedbøjlen
Blød indvendig pude i hovedbøjlen fordeler vægten

Ørepuder i blødt læder
Ørepuder i ultrablødt læder følger ørernes konturer 
behageligt og sikkert og skaber en perfekt forsegling, 
der er så behagelig, at du helt glemmer, at du har 
hovedtelefoner på.

Stærkt kabel med opbevaring uden rod
Lev dit liv, som du vil, uden at bekymre om dit kabel. 
Dette stærke kabel med opbevaring uden rod og 
dets forstærkede stik kan klare alt, hvad din aktive 
livsstil byder dem.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 17-23.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet kabel
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt
• Kabeltype: OFC

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 15 x 20 x 7,5 cm
• Vægt: 0,234 kg

Emballagens mål
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• EAN: 69 23410 71310 7
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 23,5 x 9 cm
• Bruttovægt: 0,62 kg
• Nettovægt: 0,234 kg
• Taravægt: 0,386 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,1 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovægt: 0,702 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•
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