
 

 

Philips O'Neill
CRASH-hörlurar med 
huvudband

SHO9207

H
t
Ph
ka
D-ljud. Praktiskt 
aget outslitlig.
ilips O'Neill Crash SHO9207 är den tåligaste hörluren som vi någonsin skapat. Inte bara 
n den stå emot 1,5 tons statisk kraft utan ger också ett överväldigande ljud i HD-kvalitet.

Suverän komfort
• Chill out-läge där du bär dem bekvämt runt halsen
• Mikrofon, fjärrkontroll och inbyggda iPhone-kontroller för musik och samtal
• Mjuka, brusreducerande läderkuddar

Överväldigande ljud
• 40 mm neodymiumelement för ett ljud i HD
• Akustiskt inställda för djup bas med exakt klarhet
• Metallbehållare som skyddar elementet även i extrema miljöer

Förbered dig för sammanstötning
• Kapabel av att motstå 1 500 kg statisk kraft
• Metallkåpa som skyddar elementet och ljudkammaren
• Tålig sladd med förstärkta anslutningar
• Ultraflexibelt TR90-huvudband



 40 mm neodymiumelement

Toppmoderna 40 mm neodymhögtalarelement ger 
HD-ljud som är skarpt och har djup bas. The Crash 
har utformats och tillverkats för att ge det bästa 
ljudet och vara de bästa hörlurarna Philips någonsin 
har utvecklat.

Chill out-läge

The Crash har en innovativ "chill"-inställning som gör 
att du kan hänga hörlurarna bekvämt runt halsen. 
Justera helt enkelt huvudbanden nedåt så att höljet 
blir bredare och inte sitter så nära hakan.

Brusreducerande kuddar

De otroligt mjuka öronkuddarna gör att högtalarna 
omsluter dina öron och sluter tätt. Du kan njuta av 
alla ljuddetaljer i din favoritmusik. The Crash-
hörlurarna är utformade så att de inte trycker mot 
dina öron, och du kan använda dem under långa 
perioder utan problem.

Metallkåpa som skyddar elementet

The Crash har en aluminiumljudkammare som alltid 
skyddar högtalarelementet från stötar och slag. Till 
och med vid den mest extrema användningen 
bibehåller ljudkammaren, som är viktig för 
konsekvent och högkvalitativt ljud, sin skärpa för att 
alltid ge bästa möjliga ljud.

Skyddande metallbehållare
Metallbehållare skyddar högtalarelement från stötar.

Tålig sladd
Kontakterna och tygsladden är rejäla och förstärkta, 
vilket gör att de tål att du böjer och drar i dem. 
Sladden har testats och visats klara upp till 100 000 
böjningar.
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Specifikationer
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 18 x 20 x 10 cm
• Vikt: 0,4 kg

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW

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

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24 x 11,5 cm
• Nettovikt: 0,42 kg
• Bruttovikt: 1 kg
• Taravikt: 0,58 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande
• EAN: 69 23410 71642 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 37 x 21 x 25,5 cm
• Nettovikt: 1,26 kg
• Bruttovikt: 3,36 kg
• Taravikt: 2.1 kg
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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