
 

 

Philips O'Neill
Fones de ouvido com alça 
CRASH

O'Neill
Over-ear
Preta

SHO9207
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s Neill Crash SHO9207 da Philips são os fones de ouvido mais resistentes que já 
ricamos. Além de suportar a força estática de 1,5 tonelada, eles também reproduzem 
 som magnífico em alta definição.

Conforto máximo
• Modo confortável para um uso confortável em volta do pescoço
• Microfone, controle remoto e controle integrado para iPhone para música e chamadas
• Espumas de couro macias com isolamento acústico

Som magnífico
• Drivers de neodímio de 40 mm que reproduzem som em alta definição
• Projetado acusticamente para sonoridade e graves profundos
• A câmara de metal protege o driver mesmo em ambientes extremos

Preparado para impactos
• Capaz de suportar 1500 Kg de força estática
• Gabinete de metal para proteger os drivers e a câmara de som
• Cabo resistente com conectores reforçados
• Alça ultraflexível TR90



 Driver em neodímio de 40mm

Os avançados drivers em neodímio de 40 mm 
proporcionam som de alta definição nítido e com 
graves profundos. Os fones de ouvido The Crash 
foram projetados e desenvolvidos para estar entre 
os melhores fones com som de alta qualidade que a 
Philips já produziu.

Modo confortável

Os fones de ouvido The Crash contam com a 
inovadora tecnologia "Chill", que permite ajustá-los 
para garantir o encaixe perfeito quando estiverem 
pendurados no pescoço. Basta abaixar a alavanca da 
alça para esticar as hastes de modo que não fiquem 
abaixo do queixo.

Espumas com isolamento acústico

As espumas auriculares incrivelmente macias 
encaixam os alto-falantes em torno das orelhas para 
criar um isolamento perfeito. Você poderá curtir 
todos os detalhes de sua música favorita. 
Desenvolvidos para aliviar a pressão nas orelhas, os 
fones de ouvido The Crash proporcionam longas 
horas de conforto durante o uso.

Gabinete de metal para proteção do 
driver

Os fones de ouvido The Crash foram projetados 
com uma câmara de som de alumínio, protegendo o 
driver do alto-falante contra choques ou batidas 
externos. Mesmo em casos mais extremos, a câmara 
de som, que é importante para um som consistente 
e de alta qualidade, permanece intocada 
proporcionando o melhor som ao seu usuário.

Câmara de metal protetora
A câmara de metal protege o driver de impactos.

Cabo resistente
Os conectores e o cabo com revestimento em 
tecido são fortes e reforçados, com os melhores 
índices de resistência na categoria ao serem puxados 
e dobrados. O cabo foi testado resistir ser dobrado 
até 100.000 vezes.
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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

Áudio
• Sistema acústico: aberto
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW

Conectividade
• Conexão por cabo: cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado 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
• Peso da embalagem: 0,58 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
• EAN: 69 23410 71642 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 37 x 21 x 25,5 cm
• Peso líquido: 1,26 kg
• Peso bruto: 3,36 kg
• Peso da embalagem: 2.1 kg
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Número de embalagens para o cliente: 3
•
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