
 

 

Philips O'Neill
Słuchawki nagłowne THE 
CONSTRUCT

• O'Neill
• Nauszne
• Biały
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owoczesna technologia dźwięku
iezrównany dźwięk, potężne basy
duszki nauszne izolują Cię od miejskiego gwaru, a mocne, 40-milimetrowe przetworniki neodymowe 

zwalają Ci oderwać się od otaczającego zgiełku. Dzięki elastycznemu pałąkowi na głowę TR90, 

mocnionym aluminiowym elementom nausznym i szybko odpinającym się przewodom słuchawki 

nstruct są gotowe do użycia w trudnych warunkach.

Fantastyczny dźwięk
• Dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają wyraźny dźwięk i głębię 

basów
• Zanurz się w świecie muzyki dzięki poduszkom nausznym izolującym dźwięki otoczenia
• Przełączanie między trybem słuchania muzyki a trybem rozmowy dzięki wbudowanemu 

mikrofonowi i pilotowi zdalnego sterowania

Niezrównana wytrzymałość
• Niezwykle elastyczny pałąk na głowę TR90 zapewnia większą trwałość
• Szybko odpinające się elementy nauszne odłączają się w przypadku nacisku
• Aluminiowy pierścień wokół elementów nausznych chroni przetworniki przed uderzeniami
• Szybko odpinający się przewód zapobiega jego przerwaniu
• Wytrzymały, nieplączący się przewód z materiału ze złączami w kształcie litery L

Niespotykana wygoda
• Wyjątkowo miękkie, skórzane poduszki nauszne umożliwiają wygodne korzystanie przez długi 

czas



 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe
Daj się ponieść muzyce podczas podróży — ciesz się 
wysokiej jakość dźwiękiem dzięki dynamicznym, 40-
milimetrowym przetwornikom zapewniającym 
krystalicznie czyste brzmienie i potężne basy.

Elastyczne dopasowanie
Regulowany pałąk pasuje na głowy o każdej wielkości

Aluminiowy pierścień
Aluminiowy pierścień wokół elementów nausznych 
chroni przetworniki przed uderzeniami

Wbudowany mikrofon i pilot zdalnego 
sterowania
Słuchawki umożliwiają niezwykle proste przełączanie 
między trybem słuchania muzyki a trybem rozmowy 
dzięki wbudowanemu mikrofonowi i pilotowi 
zdalnego sterowania. Bez problemu zachowasz 
kontakt ze swoją muzyką i ludźmi, którzy są Ci 
najbliżsi.

Elastyczny pałąk na głowę
Pałąk na głowę można zginać w dowolny sposób, a 
mimo to zawsze będzie doskonale przylegał. Został 
on wykonany z niezwykle wytrzymałego materiału 
TR90, który można zginać niezliczoną liczbę razy — 
zawsze powraca on do oryginalnego kształtu, dzięki 
czemu jego noszenie będzie wygodne w każdych 
warunkach.

Poduszki nauszne izolujące dźwięki 
otoczenia
Uczestnicz w życiu miasta, unikając przy tym gwaru 
dzięki poduszkom nausznym izolującym dźwięki 
otoczenia. Zapewniają one wygodę podczas długiego 
noszenia, a także możliwość delektowania się 
wszystkimi detalami ulubionej muzyki.

Szybko odpinający się przewód
Koniec z zaczepianiem się o przewody. Mechanizm 
odpinający, zainspirowany najnowszą technologią 
wykorzystywaną w narciarstwie, natychmiast 
odłącza przewód od pałąka za każdym razem, gdy 
zostanie on nadmiernie naprężony. Wystarczy 
ponownie podłączyć przewód, aby znów cieszyć się 
muzyką.

Szybko odpinające się elementy nauszne
Szybko odpinające się elementy nauszne odłączają się 
w przypadku nacisku

Miękka poduszka pałąka wewnętrznego
Miękka poduszka pałąka wewnętrznego zapewnia 
równomierne rozłożenie nacisku

Miękkie, skórzane poduszki nauszne
Wyjątkowo miękkie, skórzane poduszki nauszne 
komfortowo i bezpiecznie otulają uszy. Dopasowują 
się tak dobrze, że można zapomnieć, że ma się na 
głowie słuchawki.

Wytrzymały, nieplączący się przewód
Przewody nie przeszkodzą Ci w robieniu tego, co 
lubisz. Wytrzymały, nieplączący się przewód z 
materiału ze wzmocnionymi złączami sprosta 
wszelkim wymaganiom osób prowadzących aktywny 
tryb życia.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–24 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

• EAN: 69 23410 71310 7
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 23,5 x 9 cm
• Waga brutto: 0,62 kg
• Waga netto: 0,234 kg
• Ciężar opakowania: 0,386 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,1 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Waga netto: 0,702 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15 x 20 x 7,5 cm
• Waga: 0,234 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki nagłowne THE CONSTRUCT
O'Neill Nauszne, Biały
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