
 

 

Philips O'Neill
THE STRETCH hörlurar 
med huvudband och 
mikrofon

40 mm element/sluten baksida
Over-ear

SHO9565WT
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 mjuka isoleringskuddarna stänger in musiken så du kan uppleva högt och lågt i den 
imata lyssningsupplevelsen. Det flexibla TR90-huvudbandet är konstruerat för 
skräckande förhållanden andra hörlurar skulle dra sig för.

Överväldigande ljud
• Dynamiska 40 mm-neodymelement ger djupt, dynamiskt basljud
• Växla från musik till samtal med hjälp av den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen
• Låt dig omslutas av musiken med ljudisolerande over-ear-kuddar

Förbered dig för sammanstötning
• Den L-formade kontakten gör sladden tåligare och förlänger dess livslängd
• Mycket tänjbart och tåligt TR55-huvudband
• Sladd med snabb frigöring för att förhindra skador
• Superstark, trasselfri tygsladd

Suverän komfort
• Supermjuka läderöronkuddar för långvarig användning
• Självjusterande inre huvudband som reducerar tryck och värme



 Neodymelement på 40 mm
Med dynamiska 40 mm-element som ger kristallklart 
ljud och dunkande bas kan du rocka loss till musiken 
var du än är.

Inbyggd mikrofon och fjärrkontroll
Tack vare den inbyggda mikrofonen och 
fjärrkontrollen kan du växla mellan musik och samtal 
bara genom att svepa med fingret. Nu kan du hålla 
kontakten utan att tappa takten.

L-formad kontakt
Njut av musiken ännu längre med en förstärkt L-
formad sladdkontakt som gör att hörlurarna tål mer 
och håller längre.

Ljudisolerande över-örat-öronkuddar
Upplev stadens puls men inte dess buller med 
ljudisolerande over-ear-kuddar. Inte nog med att du 
kan lyssna länge utan obehag – kuddarna hjälper dig 
dessutom att uppfatta varenda liten detalj i dina 
favoritlåtar.

Självjusterande inre huvudband
Tack vare det fiffigt konstruerade, töjbara och lätta 
inre huvudbandet känner du dig alltid sval och 
bekväm. Hörlurarna sitter säkert och bekvämt så 
länge du har dem på dig.

Mycket tänjbart huvudband
Du kan vrida, tänja och böja huvudbandet utan att 
det går sönder. Huvudbandet är tillverkat av 
högkvalitativt nylon (TR55) och mycket tänjbart 
polymer vilket gör att hörlurarna är extremt tåliga 
och flexibla och kan hänga med dig i alla lägen.
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Funktioner
• Vikt: 0,13 kg
•

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Impedans: 32 ohm

Anslutningar
• Kabelanslutning: Kabel för anslutning till ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Fjärrkontroll och mikrofon som är kompatibla 

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

• *Spårkontroll som är kompatibel med: iPhone 3GS, 
iPhone4

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 71753 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Bruttovikt: 0,51 kg
• Nettovikt: 0,17 kg
• Taravikt: 0,34 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,81 kg
• GTIN: 1 69 23410 71753 9
• Yttre kartong (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovikt: 0,51 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,3 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
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