
 

 

Philips O'Neill
Fones de ouvido intra-
auriculares THE TREAD

O'Neill
Branco e rosa

SHO2300WT
Graves potentes
Isolamento acústico e resistente a impactos
Combinação de potência e resistência, com dois drivers de 9 mm com pulsação forte e 

estruturas em alumínio que oferecem proteção contra pesos de até 150 kg.

Som magnífico
• Os drivers dinâmicos aprimorados de 9 mm proporcionam graves profundos e mais clareza
• Mergulhe na batida com os protetores auriculares macios com isolamento acústico

Preparado para impactos
• Estrutura em metal anti-impacto para proteger o driver
• Cabo de tecido ultrarresistente que não embaraça
• O conector em forma de L melhora a durabilidade e a vida útil do cabo

Conforto máximo
• 3 tamanhos de protetores auriculares para um encaixe perfeito



 3 tamanhos de protetores auriculares
Receba o tamanho perfeito com os três pares de 
protetores auriculares incluídos em seus fones de 
ouvido intra-auriculares O'Neill da Philips.

Drivers de neodímio de 9 mm
Seja surpreendido todos os dias pelo som 
equilibrado e pelos graves potentes dos drivers 
aprimorados de 9 mm.

Conector em forma de L
Aproveite as músicas por mais tempo com o cabo 
em formato de L que torna esses fones de ouvido 
mais duráveis e resistentes.

Protetores auriculares com isolamento 
acústico

Bloqueie o mundo exterior enquanto você aproveita 
seus sons favoritos com protetores auriculares com 
isolamento acústico. Eles encaixam 
confortavelmente no canal da orelha, criando 
excelente isolamento acústico.

Fio resistente que não enrola

Viva do seu jeito sem se preocupar com os fios. Este 
fio resistente que não embaraça acompanhará seu 
estilo de vida ativo aonde quer você vá.

Estrutura em metal anti-impacto

Derrube-os ou pise neles, esses fones de ouvido 
continuarão funcionando. Eles são anti-impacto e 
extremamente fortes, têm uma estrutura de metal e 
gabinete de borracha premium, tornando-os ideais 
para os momentos mais exigentes.
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Áudio
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Impedância: 16 ohm
• Entrada de energia máxima: 30 mW
• Sensibilidade: 109 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmico
• Resposta de frequência: 19 - 21 000 Hz

Conectividade
• Conexão por cabo: simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: cromado
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,226 kg
• GTIN: 2 69 23410 72356 8
• Embalagem interna (L x L x A): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,054 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,172 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,096 kg
• GTIN: 1 69 23410 72356 1
• Embalagem externa (L x L x A): 

38 x 18,9 x 24,5 cm
• Peso líquido: 0,432 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 1,664 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Peso: 0,018 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 72356 4
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Peso bruto: 0,0635 kg
• Peso líquido: 0,018 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Display
• Peso da embalagem: 0,0455 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
•
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