
 

 

Philips O'Neill
THE STRETCH-
hodetelefoner med 
hodebøyle

Elementer på 40 mm / lukket 

bakside

Over øret
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etch-hodetelefonene, som tilpasses av seg selv, setter en ny standard for slitesterk 
ydefinisjonslyd når du er på farten. Disse tøffe hodetelefonene er både superfleksible 
 supersolide. Deluxe-polstring sørger for 5-stjerners komfort.

Kraftig lyd
• Dynamiske elementer på 40 mm gir en dyp og dynamisk bass

Forbedret varighet
• Superfleksibelt hodebånd for forbedret varighet
• Kabel med plasthylse for å forhindre brudd
• Solid, flokefri kabel og forsterkede kontakter

Suveren komfort
• Lydisolerende og svært myke øreputer
• Selvjusterende og polstret hodebånd



 Materialer av høy kvalitet

Hodebåndet er laget av TR55-nylon av høy kvalitet 
med superfleksibel polymer, som gjør disse 
hodetelefonene svært solide og fleksible.

Smart forsterkning

Takket være den solide og flokefrie tekstilkabelen og 
de forsterkede kontaktene er disse hodetelefonene 
laget for å tåle din aktive livsstil.

Kabel med plasthylse

Kabelen er inspirert av det siste innen skiteknologi 
ved at den raskt kobler seg fra hodebåndet hvis den 
henger seg fast. Du kan da bare koble kabelen til 
plasthylsen på hodetelefonene igjen og fortsette å 
nyte musikken.

Automatisk tilpasning
Takket være den smarte utformingen og det fleksible 
indre båndet er Stretch selvjusterende, slik at den 
passer alle hodestørrelser uansett.

Komfortabel for langvarig bruk

De svært myke øreputene gjør at du kan bruke 
hodetelefonene så lenge du vil uten å føle ubehag.

Kraftig lyd
Disse hodetelefonene med dynamiske elementer på 
40 mm gir en krystallklar lydopplevelse med 
dunkende bass.
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Spesifikasjoner
Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 12–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 50 mW
• Følsomhet: 104 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: ensidig kabel
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Mål, emballasje
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• EAN: 69 23410 70203 3
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• Bruttovekt: 0,5 kg
• Nettovekt: 0,16 kg
• Taravekt: 0,34 kg
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• EAN: 87 12581 56006 5
• Bruttovekt: 1,78 kg
• Yttereske (L x B x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Nettovekt: 0,48 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 1,3 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Vekt: 0,159 kg
•
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