
 

 

Philips O'Neill
THE TREAD-øretelefoner

O'Neill
Sort

SHO2205BK
The Tread
Solid med dyb bas
Ekstremt robuste øretelefoner og universalheadset. Akustisk indstillet til at spille højt med 

dyb bas og samtidig levere klar lyd til opkald. Ekstra solid med forstærkede stik og 
metalkabinet, der kan modstå stød.

Kraftfuld lyd
• Forbedret, dynamisk 9 mm driver
• Akustisk indstillet til dyb bas og klarhed
• Universalmikrofon samt kontrol af lydstyrke og afspilning af numre*

Absolut komfort
• Lydisolerende bløde ørepuder
• 3 størrelser af ørepuder giver den perfekte tilpasning

Ekstremt solid
• Trædesikker med metalhus, der beskytter driveren
• Solidt kabel med forstærkede stik



 Tilpasset form

Tre størrelser af ørepuder gør det muligt for dig at 
tilpasse formen til dine ører.

Trædesikker med metalhus

Trædesikker: Metalhus og gummikabinet i bedste 
kvalitet kan modstå påvirkninger, også hvis nogen 
træder på produktet

Kraftfuld lyd
Med kraftfulde 9 mm drev giver disse øretelefoner 
en balanceret lydoplevelse sammenkoblet med en 
kraftfuld basydelse.

Fjernbetjening og mikrofon
Fjernbetjening og mikrofon til Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson

Smart støtte

Takket være den stærke stofkabelopbevaring uden 
rod og forstærkede stik er disse hovedtelefoner 
udviklet til at modstå den slitage, din aktive livsstil 
medfører.

Komfortabel til lang tids brug

Luksusørepuderne gør det muligt at bruge dine 
øretelefoner, så længe du ønsker det, uden ubehag.
SHO2205BK/10

Vigtigste nyheder
iPhone4
Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Vægt: 0,02326 kg

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 6 - 23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: symmetrisk
• Fjernbetjening og mikrofon er kompatible med: 

Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• *Styring af spor kompatibel med: iPhone 3GS, 

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Begge
• EAN: 69 23410 71217 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,0718 kg
• Nettovægt: 0,02326 kg
• Taravægt: 0,04854 kg
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,314 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettovægt: 0,55824 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,75576 kg
• GTIN: 1 69 23410 71217 6

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,253 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18 x 8,2 x 10,6 cm
• Nettovægt: 0,06978 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,18322 kg
• GTIN: 2 69 23410 71217 3
•
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