
 

 

Philips O'Neill
STRETCH-
sankakuulokkeet ja 
mikrofoni

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät

SHO9565BK
Viritetty syvälle bassolle
Suunniteltu joustamaan
Pehmeät ja eristävät tyynyt eivät päästä musiikkia karkaamaan, eikä sinun ei tarvitse 

hidastaa tahtia, vaan voit nauttia upeasta äänimatkasta. Joustava TR90-kuulokesanka on 
suunniteltu kestämään olosuhteissa, joissa muut jo taipuvat.

Räjähtävä äänentoisto
• Dynaamiset 40 mm:n neodyymielementit takaavat syvät dynaamiset bassoäänet
• Uppoudu musiikin rytmeihin korvat peittävillä, ääntä eristävillä korvatyynyillä
• Siirry musiikin kuuntelusta puheluihin sisäänrakennetun mikrofonin ja kaukosäätimen avulla

Valmistaudu vaikuttumaan
• L-liitin parantaa kaapelin kestävyyttä
• Erittäin joustava ja kestävä TR55-kuulokesanka
• Kaapelin nopea irrotusmekanismi estää murtumat
• Erittäin kestävä, sotkeutumaton kuitukaapeli

Erittäin mukava
• Erittäin pehmeät nahkaiset korvatyynyt pitkäaikaiseen käyttöön
• Itsestään säätyvä sisempi kuulokesanka ei paina tai lämpene



 40 mm:n neodyymielementit
Kristallinkirkkaan äänen ja jykevät bassoäänet 
takaavien 40 mm:n elementtien avulla voit nauttia 
laadukkaasta äänentoistosta missä ikinä kuljetkin.

Kiinteä mikrofoni ja kaukosäädin
Siirry musiikin kuuntelusta puheluihin vain yhdellä 
sormen napautuksella sisäänrakennetun mikrofonin 
ja kaukosäätimen avulla. Musiikin kuuntelu ja 
yhteydenpito tärkeisiin ihmisiin ei voisi olla 
helpompaa.

L-liitin
Nauti musiikista pidempään L-muotoisella 
kaapeliliittimellä, jonka ansiosta kuulokkeet ovat 
kestävämmät.

Korvat peittävät, ääntä eristävät 
korvatyynyt
Koe kaupungin kuhina ilman melua korvat peittävien, 
ääntä eristävien korvatyynyjen avulla. Tyynyjen 
ansiosta voit nauttia suosikkikappaleittesi jokaisesta 
yksityiskohdasta käyttömukavuudesta luopumatta.

Itsestään säätyvä sisäsanka
Älykkäästi valmistettu, joustava ja kevyt sisempi 
kuulokesanka ei paina tai lämpene. Kuulokkeet 
pysyvät hyvin paikallaan tunnista toiseen.

Erittäin joustava kuulokesanka
Voit kääntää, venyttää ja taivuttaa kuulokesankaa 
rikkomatta sitä. Ensiluokkaisesta, erittäin joustavasta 
nailon TR55 -polymeeristä valmistetut kuulokkeet 
ovat äärimmäisen kestävät, joustavat ja pysyvät 
mukana menossa.
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Kohokohdat
• Paino: 0,17 kg
•

Liitännät
• Johtoliitäntä: Toispuolinen johto
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC
• Kaukosäätimen ja mikrofonin yhteensopivuus: 

Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• *Kappaleenhallinnan yhteensopivuus: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Johtoliitäntä: yksipuolinen

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 59894 5
• Kokonaispaino: 1,81 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettopaino: 0,513 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 1,297 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70951 3
• Kokonaispaino: 0,51 kg
• Nettopaino: 0,171 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,339 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 15–24 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 104 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: CCAW

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 17 x 19,5 x 7,5 cm
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