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eksible og robuste øretelefoner
e Stretch SHO9567GN/10 sætter nye standarder for holdbar high-definition lyd. Disse solide 

vedtelefoner er både super fleksible og super slidstærke med luksusørepuder, der giver komfort i 

solut topklasse. Og de har højttalere, som kan tåle at blive ridset, og som får et slidt udseende med 

en.

Forbedret holdbarhed
• Kabelstressfri for at undgå beskadigelse
• Hovedbøjlen med super stretch forstærker holdbarheden
• Stærk kabelopbevaring uden rod og forstærkede stik

Kraftfuld lyd
• Dynamisk 40 mm drev giver dyb og dynamisk bas
• Styring af mikrofon, lydstyrke og spor med iPhone/ iPod/ iPad

Absolut komfort
• Polstret hovedbøjle med automatisk tilpasning
• Superbløde, lydisolerende ørepuder



 Automatisk tilpasning
Takket være den smarte konstruktion og det 
strækbare inderbånd justerer strækket sig til at 
kunne passe alle hovedstørrelser perfekt.

Kabelstressfri

Inspireret af den seneste skiteknologi afkobles kablet 
hurtigt fra hovedbøjlen, når kablet bliver fanget. Du 
skal blot sætte kablet i spændingsaflastningen igen, så 
du kan fortsætte med at nyde din musik.

Komfortabel til lang tids brug

De superbløde luksusørepuder gør det muligt at 
bruge dine hovedtelefoner, så længe du ønsker det, 
uden ubehag.

Kraftfuld lyd
Med dynamisk 40 mm drev giver disse 
hovedtelefoner en krystalklar lydoplevelse 
kombineret med en pumpende bas.

Førsteklasses materialer

Hovedbøjlen er konstrueret med en førsteklasses 
nylon TR55 superstræk-polymer, som sikrer, at disse 
hovedtelefoner er ekstremt stærke og fleksible.

Smart støtte

Takket være den stærke stofkabelopbevaring uden 
rod og forstærkede stik er disse hovedtelefoner 
udviklet til at modstå den slitage, din aktive livsstil 
medfører.
SHO9567GN/10

Specifikationer
Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Vægt: 0,17 kg

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Kun kabel i den ene side
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Kabeltype: OFC

Komfort
• Lydstyrke

Yderemballage
• EAN: 87 12581 59990 4
• Bruttovægt: 1,81 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovægt: 0,513 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,297 kg

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70967 4
• Bruttovægt: 0,51 kg
• Nettovægt: 0,171 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Taravægt: 0,339 kg
• Emballagetype: Dummy
•
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