
 

 

Philips O'Neill
Ακουστικά με στήριγμα 
κεφαλής THE STRETCH
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 Stretch αυτόματης προσαρμογής, επαναπροσδιορίζει την έννοια του ήχου 
ηλής ευκρίνειας καθοδόν. Αυτά τα ακουστικά είναι υπερ-εύκαμπτα και υπερ-
θεκτικά, ενώ η πολυτελής επένδυση εξασφαλίζει άνεση 5 αστέρων.

Δυναμικός ήχος
• Οι οδηγοί δυναμικού ήχου 40 χιλ. παρέχουν βαθιά, δυναμικά μπάσα

Αυξημένη αντοχή
• Εξαιρετικά εύκαμπτο στήριγμα κεφαλής για ενισχυμένη αντοχή
• Μηχανισμός απεμπλοκής καλωδίου, για την αποφυγή θραύσης
• Σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται και ενισχυμένα βύσματα

Απόλυτη άνεση
• Εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα αυτιών με απομόνωση ήχου
• Στήριγμα κεφαλής αυτόματης εφαρμογής με επένδυση



 Υλική υψηλής ποιότητας

Το στήριγμα κεφαλής κατασκευάζεται από 
εξαιρετικά εύκαμπτο πολυμερές νάυλον TR55 
υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας απίστευτη 
αντοχή και ευκαμψία για τα ακουστικά σας.

Έξυπνη ενίσχυση

Χάρη στο σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται 
και τα ενισχυμένα βύσματα, αυτά τα ακουστικά 
είναι φτιαγμένα να αντέχουν τη φθορά και την 
ένταση του δραστήριου τρόπου ζωής σας.

Μηχανισμός απεμπλοκής καλωδίου

Αντλώντας έμπνευση από την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας στο σκι, το καλώδιο αποσυνδέεται 
γρήγορα από το στήριγμα κεφαλής όποτε 
μπερδεύεται ή μαγκώνεται κάπου. Για να 
συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη μουσική σας, 
απλώς επανασυνδέετε το καλώδιο στο μηχανισμό 
απεμπλοκής.

Αυτόματη εφαρμογή
Χάρη στην έξυπνη κατασκευή και την ελαστική 
εσωτερική λωρίδα, το Stretch προσαρμόζεται 
αυτόματα και ιδανικά σε κάθε κεφάλι!

Άνεση που διαρκεί

Τα πολυτελή εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα 
αυτιών σας επιτρέπουν να φοράτε τα ακουστικά 
σας όσες ώρες θέλετε με απίστευτη άνεση.

Δυναμικός ήχος
Με οδηγούς δυναμικού ήχου 40 χιλ., αυτά τα 
ακουστικά προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία 
κρυστάλλινου ήχου, συνδυασμένη με μια 
εξαιρετική απόδοση μπάσων.
SHO9560/10

Προδιαγραφές
Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

17" x 19,5 x 7,5 εκ.
• Βάρος: 0,159 κ.

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: ανοικτό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 105 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: καλώδιο μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• EAN: 69 23410 70203 3
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 21,5 x 9 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,5 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,16 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,34 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 56006 5
• Μεικτό βάρος: 1,78 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29,5 x 24,2 x 21,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,30 κ.
•
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