
 

 

Philips O'Neill
Fone de ouvido com alça 
THE STRETCH com 
microfone

O'Neill
Over-ear
Verde e azul

SHO9567GB
The Stretch
Fones de ouvido duráveis e flexíveis
O Stretch SHO9567GB/10 estabelece um novo padrão sonoro de alta definição. Esses robustos fones 
de ouvido são totalmente flexíveis e resistentes e o acolchoamento elegante garante um conforto cinco 

estrelas. Além disso, possuem estrutura que pode ser arranhada para mostrar o desgaste ao longo do 

tempo.

Maior durabilidade
• Cabo com proteção para evitar rompimento
• Alça superelástica para maior durabilidade
• Cabo desembaraçado e conectores reforçados

Som mais potente
• Os drivers de 40 mm fornecem graves profundos e dinâmicos
• Microfone e controle de volume e faixas para iPhone/iPod/iPad

Conforto máximo
• Alça acolchoada com ajuste automático
• Almofadas auriculares supermacias com isolamento acústico



 Ajuste automático
Graças ao design inteligente e a alça interna elástica, 
o The Stretch se ajusta automaticamente à cabeça de 
quem estiver usando os fones de ouvido.

Cabo com proteção

Inspirado na mais moderna tecnologia usada em 
esquis, este cabo se desconecta rapidamente da alça 
sempre que é esticado. Basta reconectar o cabo à 
proteção e continuar ouvindo suas músicas.

Confortável para usar por longos 
períodos

Com as almofadas auriculares supermacias e 
elegantes, você pode usar os fones de ouvido pelo 
tempo que desejar, sem nenhum desconforto.

Som mais potente
Com drivers dinâmicos de 40 mm, estes fones de 
ouvido fornecem um som extremamente nítido e 
graves potentes.

Materiais de alta qualidade

A alça é feita de um polímero superelástico TR55 de 
náilon de alta qualidade, que garante que estes fones 
de ouvido sejam extremamente resistentes e 
flexíveis.

Reforço inteligente

Graças ao cabo feito com material rígido e que não 
embaraça e aos conectores reforçados, estes fones 
de ouvido foram projetados para suportar o 
desgaste decorrente de um estilo de vida ativo.
SHO9567GB/10

Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,17 kg

Conectividade
• Conexão por cabo: Cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Praticidade
• Controle do volume

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 59893 8
• Peso bruto: 1,81 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso líquido: 0.513 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,297 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70950 6
• Peso bruto: 0,51 kg
• Peso líquido: 0.171 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Peso da embalagem: 0,339 kg
•
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