
 

 

Philips O'Neill
THE CONSTRUCT 
hörlurar med huvudband

• O'Neill
• On-ear
• Vit

SHO7205WT
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ögteknologiskt ljud
överträffat ljud och kraftfull bas
lerande kuddar stänger ut stadsbuller så att de kraftfulla neodymelementen på 40 mm kan 
erera den ultimata flykten från staden. Med ett flexibelt TR90-huvudband, förstärkta 
miniumlurar och kablar som lossnar snabbt är Construct redo att ta smällarna.

Överväldigande ljud
• Dynamiska 40 mm-neodymelement ger klart ljud och djup
• Låt dig omslutas av musiken med ljudisolerande on-ear-kuddar
• Växla från musik till samtal med hjälp av den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen

Förbered dig för sammanstötning
• Mycket tänjbart TR90-huvudband för ökad tålighet
• Lurar med snabb frigöring som kopplas loss när de utsätts för tryck
• Aluminiumringen runt lurarna skyddar elementen från stötar
• Sladd med snabb frigöring för att förhindra skador
• Stark, trasselfri tygsladd med L-formade kontakter

Suverän komfort
• Supermjuka läderöronkuddar för långvarig användning
• Justerbart huvudband som passar alla huvuden
• Mjuk vaddering på huvudbandets insida fördelar vikten jämnt



 Neodymelement på 40 mm
Med dynamiska 40 mm-element som ger kristallklart 
ljud och dunkande bas kan du rocka loss till musiken 
var du än är.

Justerbar passform
Justerbart huvudband som passar alla huvuden

Aluminiumring
Aluminiumringen runt lurarna skyddar elementen 
från stötar

Inbyggd mikrofon och fjärrkontroll
Tack vare den inbyggda mikrofonen och 
fjärrkontrollen kan du växla mellan musik och samtal 
bara genom att svepa med fingret. Nu kan du hålla 
kontakten utan att tappa takten.

Flexibelt huvudband
Du kan böja och vrida huvudbandet så mycket du vill 
utan att det påverkar passformen. Eftersom 
huvudbandet är tillverkat i det ultratåliga materialet 
TR90 kan det böjas extremt mycket utan att tappa 
sin ursprungliga form så att det sitter bekvämt 
oavsett vad som händer.

Ljudisolerande on-ear-kuddar
Upplev stadens puls men inte dess buller med 
ljudisolerande on-ear-kuddar. Inte nog med att du 
kan lyssna länge utan obehag – kuddarna hjälper dig 
dessutom att uppfatta varenda liten detalj i dina 
favoritlåtar.

Sladd med snabb frigöring
Nu behöver du inte längre oroa dig för att sladden 
ska fastna. Tack vare en teknik för sladdfrigöring som 
inspirerats av det senaste inom skidteknik lossnar 
sladden genast från huvudbandet om den fastnar. 
Sedan är det bara att koppla in den igen om du vill 
fortsätta att lyssna.

Lurar med snabb frigöring
Lurar med snabb frigöring som kopplas loss när de 
utsätts för tryck

Mjuk vaddering på huvudbandets insida
Mjuk vaddering på huvudbandets insida fördelar 
vikten jämnt

Mjuka läderöronkuddar
De supermjuka läderöronkuddarna skapar en 
perfekt förslutning och sitter så säkert och bekvämt 
att du kanske till och med glömmer att du har dem 
på dig.

Stark, trasselfri sladd
Låt dig inte begränsas av sladden. Den här starka, 
trasselfria tygsladden och dess förstärkta kontakter 
håller för allt som din aktiva livsstil utsätter dem för.
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 17–23 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: kabel för anslutning till ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 15 x 20 x 7,5 cm
• Vikt: 0,234 kg

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• EAN: 69 23410 71310 7
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 23,5 x 9 cm
• Bruttovikt: 0,62 kg
• Nettovikt: 0,234 kg
• Taravikt: 0,386 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2.1 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovikt: 0,702 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•
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