
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem THE STRETCH

SHO9565BK
Stretch
Flexibilní a odolný
Samopadnoucí sada Stretch určuje novou úroveň odolného vysoce kvalitního zvuku na 

cesty. Tito sveřepí zlobivci jsou vysoce poddajní, ale zároveň i velmi odolní, přičemž jejich 
luxusní polstrování zaručuje nejvyšší pohodlí.

Vylepšená odolnost
• Uvolnění kabelu při namáhání pomáhá předcházet poškození
• Mimořádně pružný sluchátkový oblouk zvyšuje odolnost
• Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory

Silný zvuk
• Dynamické 40mm měniče nabízejí hluboké a dynamické basy
• Univerzální mikrofon, ovladač hlasitosti a stop*

Nejvyšší pohodlí
• Automatické nastavení vycpaného sluchátkového oblouku
• Výrazně měkké polstrování sluchátek s funkcí zvukové izolace

Zaměření na uživatele
• Přídavný 3,5mm konektor pro telefony Nokia, Sony Ericsson, Samsung



 Automatické nastavení
Díky inteligentní konstrukci a roztažitelnému 
vnitřnímu oblouku se sluchátka The Stretch vždy 
dokonale přizpůsobí každé hlavě.

Uvolnění kabelu při namáhání

Podobně jako u nejnovější lyžařské technologie se 
kabel při zachycení rychle uvolní od sluchátkového 
oblouku. Stačí kabel připojit zpět k pojistce uvolnění 
kabelu při namáhání a opět se můžete těšit z hudby.

Pohodlné pro dlouhodobé nošení

Výrazně měkké polstrování sluchátek Deluxe 
umožňuje jejich nošení tak dlouho, jak jen budete 
chtít, bez známky nepohodlí.

Silný zvuk
Díky dynamickým 40mm měničům nabízejí tato 
sluchátka křišťálově čistý zvukový zážitek 
kombinovaný s ohromně výkonnými basy.

Vysoce kvalitní materiály

Sluchátkový oblouk je vyroben vysoce kvalitního a 
velmi odolného polymeru TR55, díky kterému jsou 
sluchátka mimořádně odolná a pružná.

Inteligentní posila

Díky kabelu opletenému odolnou textilií stěžující 
zamotání a zesíleným konektorům vydrží tato 
sluchátka namáhání během vašeho aktivního 
životního stylu.

Dálkový ovladač a mikrofon
Dálkový ovladač a mikrofon pro zařízení Blackberry, 
HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, 
Sony Ericsson

Přídavný 3,5mm konektor
Přídavný 3,5mm stereofonní konektor pro telefony 
Nokia, Sony Ericsson a Samsung
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