
 

 

Philips O'Neill
De STRETCH-
hoofdtelefoon met 
hoofdband

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor
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ze altijd passende hoofdtelefoon verlegt de lat voor duurzaam, hoogwaardig geluid 
derweg. Deze robuuste hoofdtelefoon is superflexibel en oersterk, en dankzij de luxe 
rkussentjes bent u verzekerd van optimaal comfort.

Krachtig geluid
• Dynamische 40 mm drivers voor een diep,dynamisch basgeluid

Verbeterde duurzaamheid
• Superflexibele hoofdband voor meer duurzaamheid
• Kabelontgrendeling om breuken te voorkomen
• Sterke knoopresistente kabel met versterkte connectoren

Uiterst comfortabel
• Superzachte oorkussens met ruisisolatie
• Automatisch instelbare zachte hoofdband



 Hoogwaardige materialen

De hoofdband is gemaakt van een hoogwaardig 
elastisch TR55-nylon polymeer waardoor deze 
hoofdtelefoon uitermate sterk en flexibel is.

Slimme versterking

Dankzij de sterke, knoopresistente kabel en de 
versterkte connectoren doorstaat deze 
hoofdtelefoon al uw activiteiten.

Kabelontgrendeling

Geïnspireerd op de nieuwste skitechnologie is de 
kabel voorzien van een ontgrendelingsmechanisme, 
waardoor deze direct wordt losgemaakt van de 
hoofdband als hij blijft haken. U kunt de kabel 
eenvoudig opnieuw aansluiten op de hoofdtelefoon 
om verder te genieten van uw muziek.

Automatisch instelbaar
Dankzij de slimme constructie en elastische 
binnenband past de hoofdband zichzelf aan elk hoofd 
aan.

Comfortabel, voor langdurig gebruik

Dankzij de luxe, superzachte oorkussens kunt u uw 
hoofdtelefoon zo lang u wilt gebruiken, zonder 
ongemak.

Krachtig geluid
Deze hoofdtelefoon met dynamische 40 mm drivers 
bieden een kristalheldere geluidservaring gekoppeld 
aan een dreunend basgeluid.
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Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• EAN: 69 23410 70203 3
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Nettogewicht: 0,16 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,34 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• EAN: 87 12581 56006 5
• Brutogewicht: 1,78 kg
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettogewicht: 0,48 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,3 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,159 kg
•
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