
 

 

Philips O'Neill
TREAD ausīs ievietojamas 
austiņas ar mikrofonu

O'Neill
Melna

SHO2205BK
Tread austiņas
Dziļa zemās frekvences skaņa un izturība
Īpaši izturīgas ausīs ieliekamās austiņas un universālās austiņas ar mikrofonu. Akustiski noregulētas, 

lai būtu skaļas ar dziļu zemās frekvences skaņu, vienlaikus nodrošinot precīzu audio zvaniem. Īpaši 
izturīgas ar pastiprinātiem savienotājiem un metāla korpusu, lai izturētu triecienus.

Spēcīga skaņa
• Uzlabots, dinamisks 9 mm skaļrunis
• Akustiski regulētas dziļai zemās frekvences skaņai un precizitātei
• Universāla mikrofona, skaļuma un ierakstu kontrole

Nepārspējams komforts
• Skaņu izolējošie mīkstie austiņu uzgaļi
• 3 izmēru austiņu uzgaļi piemērotai lietošanai

Īpaši izturīgas
• Izturīgas pret uzkāpšanu, ar metāla korpusu skaļruņa aizsardzībai
• Izturīgs vads ar stiprinātiem savienotājiem



 Pielāgota forma

Trīs izmēru mīkstie uzgaļi ļauj austiņām piekļauties 
jūsu auss formai.

Izturīgas pret uzkāpšanu, ar metāla 
korpusu

Izturīgas pret uzkāpšanu: metāla korpuss un 
augstākās kvalitātes gumijas ietvars ir triecienizturīgs, 
tostarp no tiešas uzkāpšanas uz produkta

Spēcīga skaņa
Izmantojot jaudīgus 9 mm skaļruņus, šīs austiņas 
nodrošina balansētu skaņu un fantastisku zemās 
frekvences skaņu.

Tālvadība un mikrofons
Tālvadība un mikrofons Blackberry, HTC, iPhone, 
LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson 
tālruņiem

Pārdomāts stiprinājums

Ar izturīgā auduma vadu un stiprinātajiem 
savienojumiem šīs austiņas ir lieliski piemērotas 
aktīvam dzīvesveidam.

Ērtas ilgstošai lietošanai

Īpaši mīkstie luksusa austiņu uzgaļi nodrošina ērtu 
austiņu valkāšanu, nejūtot diskomfortu austiņu 
ilgstošas lietošanas laikā.
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Izceltie produkti
• *Ierakstu kontrole saderīga ar: iPhone 3GS, • GTIN: 2 69 23410 71217 3
•

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Svars: 0,02326 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji atvērta
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: CCAW
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 6–23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 105 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Vada savienojums: Simetrisks
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Savienotāja apdare: 24 karātu zelta pārklājums
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: simetrisks
• Tālvadība un mikrofons saderīgi ar: Blackberry, 

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

iPhone4

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: Abi
• EAN: 69 23410 71217 9
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Bruto svars: 0,0718 kg
• Neto svars: 0,02326 kg
• Taras svars: 0,04854 kg
• Iesaiņojuma veids: Kabata

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,314 kg
• Outer carton (L x W x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Neto svars: 0,55824 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,75576 kg
• GTIN: 1 69 23410 71217 6

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,253 kg
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,6 cm
• Neto svars: 0,06978 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,18322 kg
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