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THE STRETCH fejpántos 
fejhallgató
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 automatikusan illeszkedő Stretch új szabványt teremt az útközben élvezhető nagy 
bontású zenehallgatáshoz. A robusztus formák kivételesen rugalmasak és erősek, a 
us fülpárna pedig biztosítja az abszolút kényelmet.

Erőteljes hangzás
• A dinamikus 40 mm-es hangsugárzók mély és dinamikus basszusokat hoznak létre

Megnövelt tartósság
• Rendkívül rugalmas fejpánt a megnövelt tartósságért
• Kábelfeszülés-mentesítő a törés megakadályozására
• Erős, gubancmentes kábel és megerősített csatlakozók

Páratlan kényelem
• Hangszigetelő, különlegesen puha fülpárnák
• Automatikusan illeszkedő párnázott fejpánt



 Kiváló minőségű anyagok

A fejpánt kiváló minőségű nylon TR55 rendkívül 
rugalmas polimerből készült, aminek köszönhetően a 
fejhallgató hihetetlenül erős és rugalmas.

Intelligens megerősítés

Az erős, gubancmentes szövött kábelnek és a 
megerősített csatlakozóknak köszönhetően a 
fejhallgató jól tűri az aktív életmóddal járó 
igénybevételt.

Kábelfeszülés-mentesítő

A sílécek gyártásánál használt legújabb technológiát 
követve a kábel azonnal leválik a fejpántról, ha 
megszorul. Csatlakoztassa újra a kábelfeszülés-
mentesítőhöz, és máris újra élvezheti a 
zenehallgatást.

Automatikus igazítás
Az intelligens kialakításnak és a rugalmas belső 
pántnak köszönhetően a Stretch készülék minden 
fejformára tökéletesen illeszkedik.

Kényelmes viselet hosszú távon

A különlegesen puha luxus fülpárnák bármilyen 
hosszú ideig biztosítják a kényelmes viseletet.

Erőteljes hangzás
A dinamikus 40 mm-es hangsugárzóknak 
köszönhetően a fejhallgató kiváló mélyhangot és 
kristálytiszta hangélményt nyújt.
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Műszaki adatok
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Tömeg: 0,2 kg

Hang
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas kábel
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70513 3
• Bruttó tömeg: 0,5 kg
• Nettó tömeg: 0,2001 kg
• Csomagolás típusa: Dummy
• Táratömeg: 0,2999 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 56014 0
• Bruttó tömeg: 1,78 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettó tömeg: 0,6003 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,1797 kg
•

Kiadás dátuma  
2012-07-08

Verzió: 6.0.9

12 NC: 8670 000 66894
EAN: 69 23410 70513 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Fénypontok
THE STRETCH fejpántos fejhallgató
  

http://www.philips.com

