
 

 

Philips O'Neill
A STRETCH fejpántos 
fejhallgató

SHO9565BK
A Stretch
Rugalmas és erős
Az automatikusan illeszkedő Stretch új szabványt teremt az útközben élvezhető nagy 

felbontású zenehallgatáshoz. A robusztus formák kivételesen rugalmasak és erősek, a 
luxus fülpárna pedig biztosítja az abszolút kényelmet.

Megnövelt tartósság
• Kábelfeszülés-mentesítő a törés megakadályozására
• Rendkívül rugalmas fejpánt a megnövelt tartósságért
• Erős, gubancmentes kábel és megerősített csatlakozók

Erőteljes hangzás
• A dinamikus 40 mm-es hangsugárzók mély és dinamikus basszusokat hoznak létre
• Univerzális mikrofon-, hangerő- és lejátszásvezérlés*

Páratlan kényelem
• Automatikusan illeszkedő párnázott fejpánt
• Hangszigetelő, különlegesen puha fülpárnák

Az Ön igényeihez tervezve
• Extra 3,5 mm-es csatlakozó dugó Nokia, Sony Ericsson és Samsung márkákhoz



 Automatikus igazítás
Az intelligens kialakításnak és a rugalmas belső 
pántnak köszönhetően a Stretch készülék minden 
fejformára tökéletesen illeszkedik.

Kábelfeszülés-mentesítő

A sílécek gyártásánál használt legújabb technológiát 
követve a kábel azonnal leválik a fejpántról, ha 
megszorul. Csatlakoztassa újra a kábelfeszülés-
mentesítőhöz, és máris újra élvezheti a 
zenehallgatást.

Kényelmes viselet hosszú távon

A különlegesen puha luxus fülpárnák bármilyen 
hosszú ideig biztosítják a kényelmes viseletet.

Erőteljes hangzás
A dinamikus 40 mm-es hangsugárzóknak 
köszönhetően a fejhallgató kiváló mélyhangot és 
kristálytiszta hangélményt nyújt.

Kiváló minőségű anyagok

A fejpánt kiváló minőségű nylon TR55 rendkívül 
rugalmas polimerből készült, aminek köszönhetően a 
fejhallgató hihetetlenül erős és rugalmas.

Intelligens megerősítés

Az erős, gubancmentes szövött kábelnek és a 
megerősített csatlakozóknak köszönhetően a 
fejhallgató jól tűri az aktív életmóddal járó 
igénybevételt.

Távvezérlő és mikrofon
Távvezérlő és mikrofon Blackberry, HTC, iPhone, 
LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung és Sony 
Ericsson készülékekhez

Extra 3,5 mm-es csatlakozó
Extra 3,5 mm-es sztereó csatlakozó Nokia, Sony 
Ericsson és Samsung márkákhoz
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