
 

 

Philips O'Neill
THE STRETCH-
hodetelefoner med 
hodebånd og mikrofon

Elementer på 40 mm / lukket 

bakside

Over øret

SHO9565BK
Justert for dyp bass
Stretch strekker seg lenger
Myke, isolerende puter stenger inne musikken, slik at du hører alle detaljer og får den 

ultimate lydopplevelsen. Det fleksible TR90-hodebåndet er konstruert for å tåle tøffe 
forhold som andre hodetelefoner ikke tåler.

Forbløffende lyd
• Dynamiske 40 mm neodymdrivere gir en dyp og dynamisk bass
• La deg omslutte av rytmene med isolerende øreputer
• Hopp fra musikk til samtaler med innebygd mikrofon og fjernkontroll

Gjør deg klar for effekten
• L-formet kontakt forbedrer kabelens holdbarhet og levetid
• Svært tøyelig og solid TR55-hodebånd
• Kabel med hurtig frigjøring for å hindre at den ødelegges
• Svært solid, flokefri tøykabel

Suveren komfort
• Svært myke øreputer i skinn for lang brukstid
• Selvjusterende indre hodebånd fordeler trykk og varme



 40 mm neodymdrivere
Nyt musikk av høy kvalitet på farten med dynamiske 
40 mm drivere som gir krystallklar lyd kombinert 
med dunkende bass.

Innebygd mikrofon og fjernkontroll
Hopp mellom musikk og samtaler i en enkel 
håndvending takket være den innebygde mikrofonen 
og fjernkontrollen. Det er enkelt å høre på musikk 
og samtidig være tilgjengelig for familie og venner.

L-formet kontakt
Lytt til musikk lenger med en forsterket L-formet 
kabelkontakt som gjør at disse hodetelefonene er 
mer holdbare og har lengre levetid.

Isolerende øreputer
Ta del i byens pulserende liv uten å høre støyen 
takket være lydisolerende øreputer. Du får langvarig 
komfort, og med disse øreputene kan du høre og 
nyte alle lyddetaljene i favorittlåtene dine.

Selvjusterende indre hodebånd
Hold deg kjølig og komfortabel med et indre 
hodebånd som er smart konstruert, veier lite og kan 
tøyes. Hodetelefonene holder seg godt på plass 
uansett hvor lenge du har dem på deg.

Svært tøyelig hodebånd
Vri, strekk og bøy hodebåndet uten å ødelegge det. 
Disse hodetelefonene er laget av nylon av høy 
kvalitet med svært tøyelig TR55-polymer og er svært 
solide, fleksible og klare til å gjennomleve hva som 
helst sammen med deg.
SHO9565BK/10

Høydepunkter
• Vekt: 0,17 kg
•

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: Enkeltsidig kabel
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: 24 k gullbelagt
• Kabeltype: OFC
• Fjernkontroll og mikrofon kompatible med: 

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

• *Sporkontroll kompatibel med: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Kabeltilkobling: ensidig

Anvendelighet
• Volumkontroll

Ytre eske
• EAN: 87 12581 59894 5
• Bruttovekt: 1,81 kg
• Yttereske (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovekt: 0,513 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 1,297 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70951 3
• Bruttovekt: 0,51 kg
• Nettovekt: 0,171 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,339 kg
• Type hylleplassering: Begge

Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 15–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 100 mW
• Følsomhet: 104 dB
• Høyttalerdiameter: 40 millimeter
• Type: Dynamisk
• Talespole: CCAW

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
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