
 

 

Philips O'Neill
THE STRETCH hörlurar 
med huvudband

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

Over-ear

SHO9560
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etch-hörlurarna med automatisk passform anger en ny standard för hållbart HD-ljud, 
r som helst. De här tåliga hörlurarna är både superflexibla och supertuffa samtidigt som 
 lyxiga skydden ger femstjärnig komfort.

Kraftfullt ljud
• Dynamiska 40 mm element ger djupt, dynamiskt basljud

Ökad hållbarhet
• Mycket tänjbart huvudband för ökad tålighet
• Avlastning för sladd som förhindrar sprickor
• Stark, trasselfri sladd och förstärkta anslutningar

Suverän komfort
• Ljudisolerande supermjuka öronkuddar
• Huvudband med stoppning och automatisk anpassning



 Högkvalitativa material

Huvudbandet är tillverkat av högkvalitativt nylon 
(TR55) och mycket tänjbart polymer vilket gör att 
hörlurarna är extremt tåliga och flexibla.

Smart förstärkning

Tack vare den starka, trasselfria tygsladden och de 
förstärkta anslutningarna kan de här hörlurarna tåla 
allt slitage din aktiva livsstil utsätter dem för.

Avlastning för sladd

Sladden, som bygger på det senaste inom 
skidtekniken, kopplas snabbt bort från huvudbandet 
när sladden fastnar. Sätt bara tillbaka sladden i 
hörlurarnas avlastning och fortsätt att lyssna på 
musiken.

Automatisk anpassning
Tack vare den smarta konstruktionen och det 
tänjbara innerbandet kan The Stretch justeras 
automatiskt för att passa huvudet perfekt varje gång.

Bekväm även under lång användning

Tack vare de lyxiga supermjuka öronkuddarna kan 
du bära ditt headset så länge du vill utan obehag.

Kraftfullt ljud
Med dynamiska 40 mm element får dessa hörlurar 
ett kristallklart ljud med kolossala basprestanda.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

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

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• EAN: 69 23410 70203 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 0,16 kg
• Taravikt: 0,34 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 56006 5
• Bruttovikt: 1,78 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovikt: 0,48 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,3 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Vikt: 0,159 kg
•
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