
 

 

Philips O'Neill
THE STRETCH-
hoofdtelefoon met 
hoofdband en microfoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor

SHO9565WT
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ntworpen voor flexibiliteit
or de zachte isolerende oorkussens gaan hoge noch lage tonen verloren, zodat u kunt 

nieten van de ultieme luisterervaring. De flexibele TR90-hoofdband is gemaakt voor 
are omstandigheden waar andere hoofdtelefoons niet tegenop kunnen.

Verbluffend geluid
• Dynamische 40 mm neodymium-drivers voor een diep, dynamisch basgeluid
• Schakel van muziek naar oproepen met de ingebouwde microfoon en afstandsbediening
• Ga op in de beats met de isolerende kussens voor over het oor

Schokbestendig
• L-vormige aansluiting verbetert de levensduur van de kabel
• Superflexibele en sterke TR55-hoofdband
• Snelle kabelontgrendeling om breuken te voorkomen
• Ultrasterk, knoopresistent textielsnoer

Uiterst comfortabel
• Superzachte leren oorkussens voor langdurig draagcomfort
• Zelfinstellende binnenhoofdband verdeelt druk en warmte



 Neodymium-drivers van 40 mm
Geniet onderweg van hoogwaardig geluid met 
dynamische 40 mm drivers die voor glashelder geluid 
en een geweldige bas zorgen.

Geïntegreerde microfoon & 
afstandbediening
Schakel met één druk op de knop tussen muziek en 
oproepen met de ingebouwde microfoon en 
afstandsbediening. Zo wordt luisteren naar muziek 
terwijl u in contact blijft met de mensen die 
belangrijk voor u zijn uiterst eenvoudig.

L-vormige aansluiting
Geniet langer van muziek met een versterkte L-
vormige kabelaansluiting die deze hoofdtelefoons 
duurzamer maakt.

Isolerende oorkussens
Maak deel uit van het wervelende stadsleven maar 
niet van het lawaai met geluidsisolerende kussens 
voor over het oor. U geniet dan niet alleen van 
langdurig comfort, maar u beleeft ook elk 
geluidsdetail van uw favoriete nummers.

Zelfinstellende binnenhoofdband
Blijf koel en comfortabel met de slim ontworpen, 
elastische en lichtgewicht binnenhoofdband. Deze 
houdt uw hoofdtelefoon precies op zijn plaats, 
ongeacht hoe lang u deze draagt.

Superflexibele hoofdband
Deze hoofdband kunt u draaien, oprekken en buigen 
zonder dat deze breekt. De hoofdband is gemaakt 
van een hoogwaardig elastisch, superflexibel TR55-
nylonpolymeer, waardoor deze hoofdtelefoon 
uitermate sterk en flexibel is, en altijd klaar voor 
gebruik, waar u ook bent.
SHO9565WT/10

Kenmerken
• Gewicht: 0,13 kg
•

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Impedantie: 32 ohm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Afstandsbediening en microfoon compatibel met: 

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

• * Nummerregeling compatibel met: iPhone 3GS en 
iPhone4

Gemak
• Volumeregeling

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71753 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Brutogewicht: 0,51 kg
• Nettogewicht: 0,17 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,34 kg
• Type schap: Leggen

Omdoos
• Brutogewicht: 1,81 kg
• GTIN: 1 69 23410 71753 9
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettogewicht: 0,51 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,3 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
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