
 

 

Philips O'Neill
Slúchadlá STRETCH s 
hlavovým oblúkom

SHO9561
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tomaticky sa prispôsobujúce a odolné slúchadlá Stretch sú revolučným riešením pre 

enosný zvuk vo vysokom rozlíšení. Títo robustní nezbedníci sú super flexibilní a súčasne 
per odolní a ich luxusné vypchávky zaručia 5-hviezdičkový komfort.

Výkonný zvuk
• Dynamické 40 mm budiče vytvárajú hlboké dunivé basy

Zvýšená odolnosť
• Super rozťahovateľný hlavový oblúk zaručuje vyššiu odolnosť
• Poistka proti pretrhnutiu chráni kábel pred roztrhnutím
• Pevný kábel zabraňujúci zamotaniu a spevnené konektory

Vynikajúci komfort
• Veľmi mäkké ušné vankúšiky so zvukovou izoláciou
• Vystlaný hlavový oblúk s automatickým prispôsobením



 Materiály vysokej kvality

Tento hlavový oblúk je vyrobený z mimoriadne 
rozťahovateľného nylonového polyméru TR55 
vysokej kvality, ktorý zaručuje mimoriadnu pevnosť 
a ohybnosť slúchadiel.

Inteligentné vystuženie

Vďaka pevnému káblu so štruktúrou zabraňujúcou 
zamotaniu a spevneným konektorom dokážu tieto 
slúchadlá odolávať opotrebeniu, ktoré im prinesie 
váš aktívny životný štýl.

Poistka proti pretrhnutiu kábla

Nechali sme sa inšpirovať najnovšou lyžiarskou 
technológiou. Preto sa tento kábel pri zachytení vždy 
rýchlo odpojí od hlavového oblúka. Potom ho stačí 
znova zapojiť do poistky proti pretrhnutiu kábla na 
slúchadle a môžete si ďalej vychutnávať hudbu.

Automatické prispôsobenie
Vďaka praktickej konštrukcii a napínateľnému 
vnútornému oblúku sa slúchadlá Stretch automaticky 
vždy dokonale prispôsobia tvaru každej hlavy.

Pohodlné na dlhé nosenie

Luxusné a veľmi mäkké ušné vankúšiky umožňujú 
nosiť slúchadlá tak dlho, ako je potrebné, bez 
nepríjemných pocitov.

Výkonný zvuk
Vďaka dynamickým 40 mm budičom poskytujú tieto 
slúchadlá dokonalý zážitok s krištáľovo čistým 
zvukom a nadupanými basmi.
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Technické údaje
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Hmotnosť: 0,2 kg

Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Jednostranný kábel
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70513 3
• Hmotnosť brutto: 0,5 kg
• Čistá hmotnosť: 0,2001 kg
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,2999 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 56014 0
• Hmotnosť brutto: 1,78 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Čistá hmotnosť: 0,6003 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 1,1797 kg
•
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