
 

 

Philips O'Neill
THE TREAD In-Ear-
hörlurar

O'Neill
Vita och rosa

SHO2200WT
The Tread
Djup bas och tålig
Mycket tåliga in-ear-hörlurar med dynamiskt ljud. Akustiskt utvecklade för högt ljud med 

djup bas så att du kan låta dig omslutas av musiken. Extra tåliga med förstärkta anslutningar 
och metallhölje som tål stötar.

Kraftfullt ljud
• Utökat dynamiskt 9 mm-element
• Akustiskt finjusterat för djup bas och klarhet

Suverän komfort
• Ljudisolerade, mjuka öronskydd
• 3 olika öronskyddsstorlekar för anpassad storlek

Mycket tåliga
• Stötsäker med metallhölje som skyddar elementet
• Stark sladd med förstärkta anslutningar



 Anpassad storlek

Tack vare de tre olika storlekarna på mjuka 
öronskydd kan du anpassa skydden till dina öron.

Stötsäker med metallhölje

Stötsäker: metallhölje och ytterhölje av 
kvalitetsgummi står emot stötar, inklusive om någon 
trampar på produkten

Kraftfullt ljud
Med kraftfulla 9 mm element ger dessa hörlurar ett 
balanserat ljud med mäktiga basprestanda.

Smart förstärkning

Tack vare den starka, trasselfria tygsladden och de 
förstärkta anslutningarna kan de här hörlurarna tåla 
allt slitage din aktiva livsstil utsätter dem för.

Bekväm även under lång användning

Tack vare de lyxiga öronskydden kan du bära ditt 
headset så länge du vill utan obehag.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Vikt: 0,01816 kg

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: symmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Båda

• EAN: 69 23410 71220 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,06712 kg
• Nettovikt: 0,01816 kg
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,04896 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 69 23410 71220 6
• Bruttovikt: 2,20175 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettovikt: 0,43584 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,76591 kg

Inre kartong
• GTIN: 2 69 23410 71220 3
• Bruttovikt: 0,23859 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,5 x 10,6 cm
• Nettovikt: 0,05448 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,18411 kg
•
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