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στήριγμα και μικρόφωνο

Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

Αγκαλιάζουν το αυτί
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χεδιασμένα για ευελιξία
 μαλακά μαξιλαράκια απομονώνουν τη μουσική σας, ώστε να ζείτε το απόλυτο μουσικό ταξίδι 

 τις ψηλές και τις χαμηλές νότες. Το εύκαμπτο στήριγμα κεφαλής TR90 έχει σχεδιαστεί για να 

τέχει σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με τα υπόλοιπα ακουστικά.

Καθηλωτικός ήχος
• Οι οδηγοί δυναμικού ήχου νεοδυμίου 40 χιλ. παρέχουν βαθιά, δυναμικά μπάσα
• Μεταβείτε εύκολα από τη μουσική στις κλήσεις με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και 
τηλεχειριστήριο

• Βυθιστείτε στο ρυθμό της μουσικής με τα μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με απομόνωση 
ήχου

Αφήστε τον ήχο να σας παρασύρει
• Υποδοχή L που ενισχύει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής του καλωδίου
• Εξαιρετικά ελαστικό και ανθεκτικό στήριγμα κεφαλής TR55
• Καλώδιο ταχείας αποδέσμευσης για αποφυγή της φθοράς
• Εξαιρετικά ανθεκτικό καλώδιο που δεν μπερδεύεται, με επένδυση από ύφασμα

Απόλυτη άνεση
• Εξαιρετικά μαλακά δερμάτινα επικαλύμματα αυτιών, κατάλληλα για πολύωρη χρήση
• Αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό στήριγμα κεφαλής που απορροφά την πίεση και τη 
θερμότητα



 Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.
Νιώστε την ένταση ακούγοντας τα αγαπημένα 
σας κομμάτια σε υψηλή ποιότητα όσο είστε εν 
κινήσει, χάρη στους πανίσχυρους οδηγούς 40 χιλ. 
που σας προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο και 
απίστευτη απόδοση μπάσων.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο και 
τηλεχειριστήριο
Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο και το 
τηλεχειριστήριο, μπορείτε να μεταβείτε από τη 
μουσική στις κλήσεις σας και αντιστρόφως με μια 
μικρή κίνηση των δακτύλων σας. Έτσι, μπορείτε να 
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική, αλλά 
και να επικοινωνείτε με τα πρόσωπα που σας 
ενδιαφέρουν εύκολα και απλά.

Υποδοχή L
Απολαύστε τη μουσική σας για περισσότερο 
χρησιμοποιώντας μια ενισχυμένη υποδοχή L, που 
θα δώσει στα ακουστικά σας μεγαλύτερη αντοχή 
και διάρκεια.

Μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με 
απομόνωση ήχου
Ζήστε από κοντά την πόλη αλλά όχι και τους 
θορύβους της, χάρη στα μαξιλαράκια "πάνω από 
το αυτί" με απομόνωση ήχου. Απολαύστε άνεση 
που διαρκεί και ακούστε τα αγαπημένα σας 
κομμάτια ακόμα και με την παραμικρή 
λεπτομέρεια.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής
Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής είναι έξυπνα 
κατασκευασμένο, ελαστικό και πανάλαφρο για να 
διατηρεί τα αυτιά σας δροσερά και να σας 
προσφέρει άνεση. Τα ακουστικά σας παραμένουν 
σταθερά στη θέση τους όση ώρα και αν τα 
φοράτε.

Εξαιρετικά εύκαμπτο στήριγμα 
κεφαλής
Στρίψτε, τεντώστε και λυγίστε το στήριγμα 
κεφαλής χωρίς να το καταστρέψετε. 
Κατασκευασμένα από εξαιρετικά εύκαμπτο 
πολυμερές νάυλον TR55 υψηλής ποιότητας, αυτά 
τα ακουστικά είναι απίστευτα ανθεκτικά και 
εύκαμπτα για να σας συνοδεύουν στην κάθε σας 
στιγμή.
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Χαρακτηριστικά
• Έλεγχος έντασης ήχου
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμική
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 24 000 Hz
• Ευαισθησία: 104 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Αντίσταση: 32 ohm

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Καλώδιο μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυσο 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: μίας όψης
• Τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο συμβατά με: 

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

• *Έλεγχος κομματιών συμβατός με: iPhone 3GS, 
iPhone4

Ευκολία

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 69 23410 71753 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 21,5 x 9 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,51 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,17 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,34 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 1,81 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71753 9
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29,5 x 24,2 x 21,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,51 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,3 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

19,5 x 21,5 x 9 εκ.
• Βάρος: 0,13 κ.
•

Ημερομηνία έκδοσης 
2014-10-24

Έκδοση: 4.3.8

12 NC: 8670 000 94365
EAN: 06 92341 07175 32

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προδιαγραφές
THE STRETCH, με στήριγμα και μικρόφωνο
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου Αγκαλιάζουν το αυτί

http://www.philips.com

