
 

 

Philips O'Neill
Căști cu bandă de susţinere 
cu STRETCH

SHO9565BK
Stretch
Flexibil şi rezistent
Stretch-ul cu autoreglare stabileşte un nou standard pentru sunet durabil de înaltă 

definiţie în mişcare. Aceşti băieţi răi robuşti sunt atât super-flexibili, cât şi super rezistenţi, 
în timp ce etanşarea de lux asigură un confort de 5 stele.

Durabilitate crescută
• Limitatorul de tensiune din cablu pentru prevenirea ruperii
• Bandă de susţinere super stretch pentru durabilitate îmbunătăţită
• Cablu rezistent, anti-încurcare și conectori rigidizaţi

Sunet puternic
• Drivere de 40 mm dinamice oferă bas profund, dinamic
• Microfon universal, controlul volumului și a piesei*

Confort deosebit
• Bandă de susţine căptușită cu reglare automat
• Pernuţe super-moi pentru urechi pentru izolarea sunetului

Conceput pentru dumneavoastră
• Conector suplimentar de 3,5 mm pentru Nokia, Sony Ericsson, Samsung



 Reglare automată
Datorită construcţiei inteligente și a benzii interioare 
extensibile, stretch-ul se reglează automat pentru a 
se potrivi pe fiecare cap, de fiecare dată.

Limitatorul de tensiune din cablu

Inspirat de cea mai nouă tehnologie din schi, cablul se 
deconectează rapid de pe banda de susţinere, 
oricând este prins. Reconectaţi pur și simplu cablul la 
limitatorul de tensiune din cablu și vă puteţi bucura 
în continuare de muzica dvs.

Confortabile pentru purtare îndelungată

Pernuţele super-moi de lux pentru urechi vă permit 
să purtaţi căștile cât de mult doriţi, fără disconfort.

Sunet puternic
Cu drivere de 40 mm dinamice, aceste căști 
furnizează o experienţă audio de o claritate 
excepţională și o performanţă dinamică a basului.

Materiale de înaltă calitate

Banda de susţinere este fabricată dintr-un polimer 
super extensibil TR55 de nailon de înaltă calitate, 
asigurând că aceste căști sunt extrem de rezistente și 
de flexibile.

Rigidizare inteligentă

Datorită cablului din material rezistent, anti-
încurcare și a conectorilor rigidizaţi, aceste căști sunt 
create pentru a rezista la uzura stilului dvs. de viaţă 
activ.

Telecomandă și microfon
Telecomandă și microfon pentru Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson

Conector suplimentar de 3,5 mm
Conector suplimentar stereo de 3,5 mm pentru 
Nokia, Sony Ericsson și Samsung
SHO9565BK/10

Specificaţii
Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Cablu pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC
• Telecomandă și microfon compatibile cu: 

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

• *Control al melodiei compatibil cu: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Conexiune prin cablu: cablu pe o singură parte

Confort
• Controlul volumului

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 59894 5
• Greutate brută: 1,78 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Greutate netă: 0,48 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,3 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70951 3
• Greutate brută: 0,5 kg
• Greutate netă: 0,16 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,34 kg

Sunet
• Sistem acustic: desch.
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 24 000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW
•
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