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Căști intraauriculare THE
TREAD
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The Tread
Bas profund şi rezistent
Cască intraauriculară şi căşti universale extrem de rezistente. Reglate acustic pentru volum
ridicat, cu bas profund, asigurând în acelaşi timp sunet clar pentru apeluri. Foarte
rezistente, având conectori rigidizaţi şi carcasă de metal, pentru rezistenţă la impact.
Sunet puternic
• Driver dinamic de 9 mm, îmbunătăţit
• Reglate acustic pentru bas profund și sunet clar
• Microfon universal, controlul volumului și a piesei*
Confort deosebit
• Manșoane moi pentru urechi care izolează sonor
• 3 dimensiuni de manșoane pentru urechi pentru o potrivire personalizată
Extrem de rezistent
• Protecţie bandă cu carcasă metalică pentru protejarea driverului
• Cablu rezistent cu conectori rigidizaţi
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Căști intraauriculare THE TREAD

Specificaţii
Sunet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem acustic: Semi-deschis
Tip magnet: Neodim
Bobină: CCAW
diafragmă: dom mylar
Răspuns în frecvenţă: 6 - 23 500 Hz
Impedanţă: 16 Ohm
Putere maximă de intrare: 50 mW
Sensibilitate: 105 dB
Diametru difuzor: 8,6 mm
Tip: Dinamic

Conectivitate
•
•
•
•
•
•
•

Conexiune prin cablu: Simetric
Lungime cablu: 1,2 m
Conector: 3,5 mm stereo
Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
Tip cablu: OFC
Conexiune prin cablu: simetric
Telecomandă și microfon compatibile cu:
Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia,
Palm, Samsung, Sony Ericsson
• *Control al melodiei compatibil cu: iPhone 3GS,
iPhone4

Repere
Dimensiunile ambalajului

• EAN: 69 23410 71218 6
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,0718 kg
• Greutate netă: 0,02326 kg
• Greutate proprie: 0,04854 kg
• Tip ambalaj: Ambalaj

Potrivire personalizată

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 2,31407 kg
Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 19,3 x 25 cm
Greutate netă: 0,55824 kg
Număr de ambalaje: 24
Greutate proprie: 1,75583 kg
GTIN: 1 69 23410 71218 3

Trei dimensiuni de manșoane pentru urechi vă
permit să personalizaţi potrivirea pentru urechile
dvs.

Protecţie bandă cu carcasă metalică

Cutie interioară

•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 0,25263 kg
Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 8,5 x 10,6 cm
Greutate netă: 0,06978 kg
Număr de ambalaje: 3
Greutate proprie: 0,18285 kg
GTIN: 2 69 23410 71218 0

•

Protecţie bandă: carcasa metalică și carcasa din
cauciuc premium sunt rezistente la impact, inclusiv în
cazul călcării pe produs

Sunet puternic

Cu drivere de 9 mm puternice, aceste căști oferă o
experienţă de sunet echilibrat împreună cu o
performanţă puternică a basului.

Telecomandă și microfon

Telecomandă și microfon pentru Blackberry, HTC,
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony
Ericsson

Rigidizare inteligentă

Datorită cablului din material rezistent, antiîncurcare și a conectorilor rigidizaţi, aceste căști sunt
create pentru a rezista la uzura stilului dvs. de viaţă
activ.

Confortabile pentru purtare îndelungată
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Manșoanele de lux pentru urechi vă permit să purtaţi
căștile cât de mult doriţi, fără disconfort.

