
 

 

Philips O'Neill
Mikrofonlu THE STRETCH 
baș bandı kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü

SHO9565BK
Derin bas için ayarlandı
Esnek ve dayanıklı
Yumuşak yalıtımlı yastıkların müziğinizdeki ses yalıtımı sayesinde, mükemmel dinleme 

Yolculuğunda sesin iniş ve çıkışlarının deneyimini yaşayabilirsiniz. Esnek TR90 baş bandı 
diğer kulaklıkların baş edemeyeceği koşullara meydan okumak için geliştirildi.

Akıllara durgunluk veren ses
• Dinamik 40 mm neodimyum sürücüler derin, dinamik bas performansı sağlar
• Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile ritimlerin tadını çıkarın
• Dahili mikrofon ve uzaktan kumanda kullanarak müzikten aramalara geçiș yapın

Etkilemeye hazır olun
• L șeklindeki konektör, kabloların dayanıklılığını artırır ve kullanım ömrünü uzatır
• Süper esnek ve sağlam TR55 baș bandı
• Hızlı çıkarılabilen kablo kırılmaları önler
• Son derece sert, dolașmayan kumaș kablo

En büyük rahatlık
• Uzun süre kullanım için ultra yumușak deri kulak tamponları
• Kendinden ayarlı iç baș bandı basıncı ve sıcaklığı azaltır



 40 mm neodimyum sürücüler
Kristal netliğinde ses veren ve güçlü bas performansı 
sunan dinamik 40 mm sürücülerle dıșarıdayken 
yüksek ses kalitesiyle müzik dinleyin.

Dahili mikrofon ve uzaktan kumanda
Dahili mikrofon ve uzaktan kumanda kullanarak 
müzik ve aramalar arasında bir dokunușla geçiș yapın. 
Bu kulaklık müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için 
önemli kișilerle bağlantı halinde olmanızı sağlar.

L șeklinde konektör
Kulaklıkları daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü kılan 
güçlendirilmiș L șekilli kablo konektörüyle daha uzun 
süre müzik dinleyin.

Kulak üstü yalıtımlı yastıklar
Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile șehrin heyecanına 
ortak olurken gürültüyü dıșarıda bırakın. Sadece 
uzun süreli rahatlığın keyfini çıkarmakla kalmayarak 
bu yastıklar sayesinde sevdiğiniz müziklerin ses 
ayrıntılarını duyabilirsiniz.

Kendinden ayarlı iç baș bandı
Zekice olușturulmuș, esnek ve hafif iç baș bandı serin 
ve rahat kalmanızı sağlar. Ne kadar uzun süreliğine 
takarsanız takın kulaklıklarınız kulağınızda sıkıca 
durmasını sağlar.

Süper esnek baș bandı
Baș bandını kırmadan çevirebilirsiniz, esnetebilirsiniz 
ve bükebilirsiniz. Üst düzey naylon ve TR55 sınıfı 
süper esnek polimer kullanılarak üretilen bu 
kulaklıklar son derece sağlam, esnek ve hayat sizi 
nereye sürüklerse sürüklesin yanınızda durmaya 
hazırdır.
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Özellikler
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı kablo
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
• Kablo tipi: OFC
• Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 

Palm, Samsung, Sony Ericsson: ile uyumlu kumanda 
ve mikrofon

• *iPhone 3GS, iPhone4: ile uyumlu parça kontrolü
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 59894 5
• 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

• EAN: 69 23410 70951 3
• Brüt ağırlık: 0,51 kg
• Net ağırlık: 0,171 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,339 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 15 - 24 000 Hz
• Empedans: 32 ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Hassasiyet: 104 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW

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