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Douszny zestaw 
słuchawkowy THE TREAD

SHO2205BK
The Tread
Głębokie basy i wyjątkowa wytrzymałość
Wyjątkowo wytrzymałe słuchawki douszne o uniwersalnym zastosowaniu. Akustyczne dostrojenie 
zapewnia głośny dźwięk o głębokim brzmieniu basów podczas odtwarzania muzyki oraz przejrzystość 

dźwięku podczas rozmów. Dzięki wzmocnionym łączom i metalowej obudowie słuchawki są bardziej 

trwałe i odporne na uderzenia.

Potężny dźwięk
• Ulepszone dynamiczne 9-milimetrowe przetworniki
• Akustyczne dostrojenie zapewnia głębię basów i czystość
• Uniwersalne sterowanie mikrofonem, głośnością i utworami*

Niespotykana wygoda
• Miękkie wkładki douszne z redukcją szumów
• 3 rozmiary wkładek dousznych pozwalają na dokładne dostosowanie rozmiaru

Wyjątkowa wytrzymałość
• Wytrzymała metalowa obudowa chroni głośnik
• Wytrzymały przewód z wzmocnionymi złączami



 Regulowany rozmiar

Trzy rozmiary miękkich wkładek dousznych 
pozwalają dokładnie dostosować rozmiar do uszu.

Wytrzymała metalowa obudowa

Wytrzymałość: metalowa obudowa z elegancką 
gumową osłoną jest odporna na uderzenia, w tym na 
nadepnięcie

Potężny dźwięk
Dzięki potężnym 9-milimetrowym przetwornikom 
te słuchawki zapewniają optymalne brzmienie 
dźwięku połączone z mocnymi tonami niskimi.

Pilot i mikrofon
Pilot i mikrofon do telefonów Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson

Inteligentne wzmocnienie

Wytrzymały, nieplączący się przewód z materiału 
oraz wzmocnione złącza sprawiają, że te słuchawki są 
idealne do aktywnego użytku.

Komfort podczas długotrwałego 
noszenia
Eleganckie wkładki douszne umożliwiają noszenie 
słuchawek przez długi czas bez jakiegokolwiek 
dyskomfortu.
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Zalety
• GTIN: 2 69 23410 71217 3
•

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: symetryczny
• Pilot i mikrofon zgodne z telefonami: Blackberry, 

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

• * Sterowanie utworami zgodne z telefonami: 
iPhone 3GS, iPhone4

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 71217 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,0718 kg
• Waga netto: 0,02326 kg
• Ciężar opakowania: 0,04854 kg
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,31407 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 19,3 x 25 cm
• Waga netto: 0,55824 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,75583 kg
• GTIN: 1 69 23410 71217 6

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,25263 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18 x 8,5 x 10,6 cm
• Waga netto: 0,06978 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,18285 kg
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