
 

 

Philips O'Neill
De CRASH-
hoofdtelefoons met 
hoofdband

O'Neill
Voor over het oor
Zwart

SHO9207
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 Philips O'Neill Crash SHO9207 is de sterkste hoofdtelefoon die we ooit hebben 

maakt. Niet alleen kan hij een statische kracht van 1,5 ton aan, het High Definition-
luid blaast u volledig weg.

Uiterst comfortabel
• 'Chill'-modus voor draagcomfort rond de hals
• Microfoon, afstandsbediening en bedieningsmogelijkheden voor muziek en oproepen op uw 

iPhone
• Zachte en ruisisolerende lederen kussens

Verbluffend geluid
• Neodymium-driver van 40 mm voor High Definition-geluid
• Akoestisch afgestemd voor diepe bassen en nauwkeurig, zuiver geluid
• Metalen behuizing beschermt de driver, zelfs in extreme omstandigheden

Schokbestendig
• Bestand tegen 1500 kg statische druk
• Metalen behuizing die de driver en geluidskamer beschermt
• Robuust stoffen snoer met versterkte connectoren
• Extreem flexibele TR90-hoofdband



 Neodymium-driver van 40 mm

De ultramoderne neodymium-drivers van 40 mm 
leveren helder High Definition-geluid met een diep 
basgeluid. De Crash-hoofdtelefoon is ontworpen en 
ontwikkeld om een van de beste Philips-
hoofdtelefoons ooit te worden.

'Chill'-modus

De Crash-hoofdtelefoon heeft een innovatieve 'chill'-
modus waardoor u deze ontspannen en comfortabel 
rond uw nek kunt dragen. U schuift de hendel op de 
hoofdband eenvoudigweg naar beneden, waardoor 
de oorschelpen verder van elkaar af komen te staan 
en ze niet recht onder uw kin rusten.

Ruisisolerende oorkussens

De ongelofelijk zachte oorkussens sluiten de 
luidsprekers om uw oren om de rest van de wereld 
buiten te sluiten. U kunt alle geluidsdetails in uw 
favoriete muziek haarscherp horen. De Crash-
hoofdtelefoon is ontworpen om de druk op uw oren 
te verlichten, en om deze in volledig comfort en 
gedurende lange tijd te kunnen dragen.

Metalen behuizing om de driver te 
beschermen

De Crash-hoofdtelefoon is ontworpen met een 
aluminium geluidskamer die de luidsprekerdriver te 
allen tijde beschermt tegen schokken of stoten. Zelfs 
in de meest extreme gevallen blijft de geluidskamer, 
die een belangrijke rol speelt bij het leveren van 
consistent geluid van hoge kwaliteit, het beste geluid 
leveren.

Beschermende metalen behuizing
Metalen behuizing beschermt de driver voor 
schokken.

Robuust stoffen snoer
De connectoren en het stoffen snoer zijn stevig en 
versterkt, waardoor de kabel goed bestand is tegen 
buigen en trekken. De kabel is ontwikkeld om tot 
100.000 keer gebogen te kunnen worden.
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Specificaties
Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

18 x 20 x 10 cm
• Gewicht: 0,4 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 24 x 11,5 cm
• Nettogewicht: 0,42 kg
• Brutogewicht: 1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,58 kg
• Type schap: Leggen
• EAN: 69 23410 71642 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 37 x 21 x 25,5 cm
• Nettogewicht: 1,26 kg
• Brutogewicht: 3,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,1 kg
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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