
 

 

Philips O'Neill
Mikrofonlu THE STRETCH 
baș bandı kulaklık

O'Neill
Kulak üstü
Yeșil

SHO9567GN

T
Es
Str
es
ot
he Stretch
nek ve dayanıklı kulaklıklar
etch SHO9567GN/10, yüksek çözünürlüklü sese yeni bir standart getiriyor. Son derece 
nek ve dayanıklı olan bu kulaklıkların lüks yastıkları 5 yıldızlı bir konfor sunuyor. Üstelik kulağa 
uran kısmının çizilebilir olması sayesinde zaman içinde oluşan aşınma da görülebiliyor.

Daha dayanıklı
• Gerilim düzelticili kopmayan kablo
• Daha dayanıklı süper esnek baș bandı
• Dolașmayan sert kablo ve güçlendirilmiș konektörler

Güçlü ses
• Dinamik 40 mm sürücüler derin, dinamik bas performansı sağlar
• iPhone/iPod/iPad için mikrofon, ses düzeyi ve parça kontrolü

En büyük rahatlık
• Otomatik oturan tamponlu baș bandı
• Ses yalıtımlı yumușak kulak tamponları



 Otomatik oturma
Akıllı yapısı ve esnetilebilir iç bandı sayesinde The 
Stretch, her seferinde herkese tam oturacak șekilde 
kendi kendini ayarlar.

Gerilim düzelticili kablo

Kayak teknolojisindeki en son yeniliklerden ilham 
alarak üretilen bu kablo, sıkıștığı anda baș bandından 
kolayca çıkarılabilir. Kabloyu tekrar kulaklığın gerilim 
düzelticisine bağladığınızda, müzik keyfini yașamaya 
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Uzun süreli kullanım rahatlığı

Son derece yumușak kulak tamponları sayesinde 
kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun 
süre kullanabilirsiniz.

Güçlü ses
Dinamik 40 mm sürücüleriyle bu kulaklıklar kristal 
netlikte ses deneyimi ve etkileyici bas performansını 
bir arada sunuyor.

Üst düzey materyaller

Bu baș bandı, üst düzey naylon ve TR55 sınıfı süper 
esnek polimer kullanılarak üretilmiștir ve bu sayede 
hem sağlam hem de esnektirler.

Akıllı güçlendirme

Dolașmayan sert kablosu ve güçlendirilmiș 
konektörleriyle bu kulaklıklar aktif yașam tarzınıza 
uygun dayanıklılığa sahiptir.
SHO9567GN/10

Teknik Özellikler
Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Ağırlık: 0,17 kg

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı kablo
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 59990 4
• Brüt ağırlık: 1,81 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Net ağırlık: 0,513 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 1,297 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70967 4
• Brüt ağırlık: 0,51 kg
• Net ağırlık: 0,171 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Dara ağırlığı: 0,339 kg
• Ambalaj türü: Sahte
•
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