
 

 

Philips O'Neill
THE STRETCH-
hovedtelefoner med 
mikrofon

40 mm drivere/lukket bagside
Over-ear

SHO9565WT

In
By
Blø
lav
til 
dstillet til dyb bas
gget til stræk
de isolerende puder bevarer din musik, så du kan opleve højdepunkterne og 
punkterne ved den ultimative lytteoplevelse. Det fleksible TR90-hovedbånd er bygget 
forhold, som andre hovedtelefoner ikke ville kunne klare.

Helt igennem fantastisk lyd
• Dynamiske 40 mm neodymdrivere giver dyb og dynamisk bas
• Spring fra musik til opkald med indbygget mikrofon og fjernbetjening
• Fordyb dig i rytmen med isolerende over-øret-puder.

Forbered dig på at blive væltet omkuld
• L-formede stik forbedrer kabelholdbarhed og levetid
• Super fleksibel og robust TR55-hovedbøjle
• Kabel med hurtig frigørelse for at undgå knæk
• Ultrarobust kabel, der ikke filtres sammen

Absolut komfort
• Ørepuder i ultrablødt læder gør dem behagelige at have på i længere tid
• Selvjusterende indvendig hovedbøjle fordeler tryk og varme



 40 mm neodymdrivere
Rock med til musik i høj kvalitet på farten med 
dynamiske 40 mm drivere, der leverer krystalklar lyd 
kombineret med dunkende bas.

Indbygget mikrofon og fjernbetjening
Spring nemt mellem musik og opkald med et 
fingerstrøg via den indbyggede mikrofon og 
fjernbetjening. Den gør det supernemt at koblet til 
din musik og de personer, der betyder noget.

L-formede stik
Nyd musik i længere tid med et forstærket L-formet 
kabelstik, der gør, at disse hovedtelefoner stærkere 
og mere holdbare.

Isolerende over-øret-puder
Vær en del af byens puls, men ikke dens støj med 
isolerende over-øret-pude. Du vil ikke kun nyde 
langvarig komfort, men disse puder hjælper dig til at 
høre og nyde hvert sonisk detalje af dine 
yndlingssange.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle
Afkøling og komfort med den smarte, fleksible og 
lette indvendige hovedbøjle. Hold dine 
hovedtelefoner stramt på plads, uanset hvor længe 
du bruger dem.

Super fleksibel hovedbøjle
Vrid, stræk og bøj hovedbøjlen uden at knække den. 
Disse hovedtelefoner, konstrueret af kvalitetsnylon 
TR55 super stretch polymer, er ekstremt robuste, 
fleksible og klar til at blive ved din side, uanset hvor 
livet fører dig hen.
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Vigtigste nyheder
iPhone4 • Vægt: 0,13 kg
•

Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar Dome
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW
• Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
• Følsomhed: 104 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Max. belastning: 100 mW
• Impedans: 32 ohm

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Kun kabel i den ene side
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Fjernbetjening og mikrofon er kompatible med: 

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

• *Styring af spor kompatibel med: iPhone 3GS, 

Komfort
• Lydstyrke

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 71753 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• Bruttovægt: 0,51 kg
• Nettovægt: 0,17 kg
• Taravægt: 0,34 kg
• Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,81 kg
• GTIN: 1 69 23410 71753 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovægt: 0,51 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,3 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
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