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THE TREAD, ένα σετ 
ενδώτιων ακουστικών

SHO2200RD
The Tread
Βαθιά μπάσα και τρομερή αντοχή
Εξαιρετικά ανθεκτικά ενδώτια ακουστικά με δυναμικό ήχο. Διαθέτουν συντονισμένη 

ακουστική για δυνατό ήχο με βαθιά μπάσα, για να βυθίζεστε στη μουσική σας. Απίστευτα 
γερά, με ενισχυμένα βύσματα και μεταλλικό περίβλημα για να αντέχουν στις προσκρούσεις.

Δυναμικός ήχος
• Ενισχυμένος, δυναμικός οδηγός 9 χιλ.
• Συντονισμένη ακουστική για βαθιά μπάσα και μοναδική καθαρότητα ήχου

Απόλυτη άνεση
• Μαλακά καλύμματα ακουστικών για απομόνωση ήχου
• 3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή

Απίστευτα ανθεκτικά
• Μεταλλικό περίβλημα για μοναδική αντοχή και προστασία του οδηγού
• Σκληρό καλώδιο με ενισχυμένα βύσματα



 Ρυθμιζόμενη εφαρμογή

Τα τρία διαφορετικά μεγέθη μαλακών καλυμμάτων 
σάς επιτρέπουν να επιλέγετε αυτό που εφαρμόζει 
καλύτερα στα αφτιά σας.

Μεταλλικό περίβλημα για μοναδική 
αντοχή

Μοναδική αντοχή: με το μεταλλικό περίβλημα και 
την κορυφαίας ποιότητας πλαστική επένδυση, 
αυτά τα ακουστικά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, 
ακόμη κι αν τα ποδοπατήσετε!

Δυναμικός ήχος
Χάρη στους ισχυρούς οδηγούς 9 χιλ., αυτά τα 
ακουστικά παρέχουν ισορροπημένο ήχο σε 
συνδυασμό με δυναμική απόδοση μπάσων.

Έξυπνη ενίσχυση

Χάρη στο σκληρό καλώδιο που δεν μπερδεύεται 
και τα ενισχυμένα βύσματα, αυτά τα ακουστικά 
είναι φτιαγμένα να αντέχουν τη φθορά και την 
ένταση του δραστήριου τρόπου ζωής σας.

Άνεση που διαρκεί
Τα πολυτελή καλύμματα ακουστικών σάς 
επιτρέπουν να φοράτε τα ακουστικά σας όσες 
ώρες θέλετε με απίστευτη άνεση.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 105 dB
• Διάμετρος ηχείου: 8,6 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: συμμετρικά
• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 69 23410 71354 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,2 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,06712 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,01816 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,04896 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 69 23410 71354 8
• Μικτό βάρος: 2,20175 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38 x 19,3 x 25 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,43584 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,76591 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• GTIN: 2 69 23410 71354 5
• Μικτό βάρος: 0,23859 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18 x 8,5 x 10,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,05448 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,18411 κ.
•
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