
 

 

Philips O'Neill
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem THE STRETCH

SHO9567GN
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etch představují nový standard odolných sluchátek se zvukem ve vysokém rozlišení. Tihle robustní 

ši jsou extrémně pružní a odolní, ale zároveň se mohou pochlubit luxusními polštářky pro 

tihvězdičkové pohodlí. Náušníky se snadno poškrábou, takže je hned vidět, že je často používáte.

Vylepšená odolnost
• Uvolnění kabelu při namáhání pomáhá předcházet poškození
• Mimořádně pružný sluchátkový oblouk zvyšuje odolnost
• Odolný kabel ztěžující zamotání a zesílené konektory

Silný zvuk
• Dynamické 40mm měniče nabízejí hluboké a dynamické basy
• Mikrofon, hlasitost a ovládání stop pro iPhone/iPod/iPad

Nejvyšší pohodlí
• Automatické nastavení vycpaného sluchátkového oblouku
• Výrazně měkké polstrování sluchátek s funkcí zvukové izolace



 Automatické nastavení
Díky inteligentní konstrukci a roztažitelnému 
vnitřnímu oblouku se sluchátka The Stretch vždy 
dokonale přizpůsobí každé hlavě.

Uvolnění kabelu při namáhání

Podobně jako u nejnovější lyžařské technologie se 
kabel při zachycení rychle uvolní od sluchátkového 
oblouku. Stačí kabel připojit zpět a opět se můžete 
těšit z hudby.

Pohodlné pro dlouhodobé nošení

Výrazně měkké polstrování sluchátek Deluxe 
umožňuje jejich nošení tak dlouho, jak jen budete 
chtít, bez známky nepohodlí.

Silný zvuk
Díky dynamickým 40mm měničům nabízejí tato 
sluchátka křišťálově čistý zvukový zážitek 
kombinovaný s ohromně výkonnými basy.

Vysoce kvalitní materiály

Sluchátkový oblouk je vyroben vysoce kvalitního a 
velmi odolného polymeru TR55, díky kterému jsou 
sluchátka mimořádně odolná a pružná.

Inteligentní posila

Díky kabelu opletenému odolnou textilií stěžující 
zamotání a zesíleným konektorům vydrží tato 
sluchátka namáhání během vašeho aktivního 
životního stylu.
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Specifikace
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Hmotnost: 0,17 kg

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranný kabel
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano

Vnější obal
• EAN: 87 12581 59990 4
• Hrubá hmotnost: 1,81 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,513 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,297 kg

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70967 4
• Hrubá hmotnost: 0,51 kg
• Čistá hmotnost: 0,171 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,339 kg
• Typ balení: Dummy
•
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