
 

 

Philips O'Neill
Auscultadores com aro 
para a cabeça THE CRASH

O'Neill
Over-ear
Preto

SHO9207
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s Philips O'Neill Crash SHO9207 são os auscultadores mais fortes que alguma vez 
ámos. Para além de resistirem a uma força estática de 1,5 toneladas, também fornecem 
 som surpreendente em qualidade de alta definição.

Máximo conforto
• Modo de descontracção para utilização confortável à volta do pescoço
• Microfone, comando e controlos no fios para iPhone para música e chamadas
• Protecções macias em couro com isolamento de ruído

Som surpreendente
• Diafragma em neodímio de 40 mm para som de alta definição
• Sintonizado acusticamente para graves profundos com uma nitidez precisa
• O compartimento em metal protege o diafragma até em ambientes extremos

Preparação para impactos
• Capaz de resistir a 1500 kg de força estática
• Estrutura metálica para proteger o diafragma e o compartimento de som
• Cabo em tecido resistente com conectores reforçados
• Aro para a cabeça ultra flexível TR90



 Diafragma em neodímio de 40 mm

Diafragmas em neodímio de 40 mm com tecnologia 
de ponta fornecem um som em alta definição 
cristalino e com graves profundos. Os auscultadores 
The Crash foram concebidos e fabricados para 
estarem entre os auscultadores de alta qualidade 
com o melhor som fabricados pela Philips.

Modo de descontracção

Os auscultadores The Crash têm uma definição 
inovadora de "descontracção" que lhe permite 
alargar os auscultadores para os utilizar 
confortavelmente quando estes estão apenas 
pendurados à volta do pescoço. Basta deslizar a 
patilha no aro para a cabeça para baixo, afastando as 
protecções dos ouvidos para que estas não fiquem 
situadas mesmo abaixo da área do queixo.

Protecções com isolamento de ruído

As protecções para as orelhas incrivelmente macias 
rodeiam as suas orelhas com os altifalantes para criar 
um isolamento perfeito. Poderá desfrutar de todos 
os detalhes sonoros da sua música favorita. 
Concebidos para aliviar a pressão sobre os seus 
ouvidos, pode utilizar os seus auscultadores The 
Crash com todo o conforto e durante períodos de 
tempo prolongados.

Estrutura metálica para proteger o 
diafragma

Os auscultadores The Crash foram concebidos com 
um compartimento de som em alumínio que protege 
sempre o diafragma do altifalante contra choques ou 
impactos externos. Mesmo nas condições de 
utilização mais extremas, o compartimento de som - 
que é importante para um som consistente de alta 
qualidade - mantém-se num estado perfeito para 
fornecer sempre o melhor som.

Compartimento protector em metal
O compartimento em metal protege o diafragma 
contra impactos.

Cabo em tecido resistente
Os conectores e o cabo em tecido são resistentes e 
reforçados, proporcionando os melhores ciclos de 
dobragem e tracção do cabo dentro da sua classe. O 
cabo foi testado para resistir a até 100 000 ciclos de 
dobragem.
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Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18 x 20 x 10 cm
• Peso: 0,4 kg

Som
• Sistema acústico: aberto
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW

Conectividade
• Ligação de Cabo: cabo de um único lado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 24 x 11,5 cm
• Peso líquido: 0,42 kg
• Peso bruto: 1 kg
• Tara: 0,58 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• EAN: 69 23410 71642 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37 x 21 x 25,5 cm
• Peso líquido: 1,26 kg
• Peso bruto: 3,36 kg
• Tara: 2,1 kg
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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