
 

 

Philips O'Neill
THE TREAD In-Ear-
hörlurar

O'Neill
Svart

SHO2305BK
Explosiv bas
Ljudisolerande och stötsäker
Kraft och tålighet i kombination med två element på 9 mm som har ett tryck långt utöver 

sin vikt och aluminiumhöljen som skyddar dem från vikter upp till 150 kg.

Överväldigande ljud
• Förbättrade, dynamiska 9 mm-element ger djup bas och klarhet
• Växla från musik till samtal med hjälp av den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen
• Mjuka, ljudisolerade öronskydd för en uppslukande musikupplevelse

Förbered dig för sammanstötning
• Stötsäker med metallhölje som skyddar elementet
• Superstark, trasselfri tygsladd
• Den L-formade kontakten gör sladden tåligare och förlänger dess livslängd

Suverän komfort
• Öronskydd i 3 storlekar för en perfekt passform



 Öronskydd i 3 storlekar
Philips O'Neill in-ear-hörlurar levereras med tre par 
öronskydd så att du kan få den perfekta passformen.

9 mm-neodymelement
Njut av imponerande balanserat ljud och kraftfull bas 
varje dag tack vare de förbättrade 9 mm-elementen.

Inbyggd mikrofon och fjärrkontroll

Tack vare den inbyggda mikrofonen och 
fjärrkontrollen kan du växla mellan musik och samtal 
bara genom att svepa med fingret. Nu kan du hålla 
kontakten utan att tappa takten.

L-formad kontakt
Njut av musiken ännu längre med en förstärkt L-
formad sladdkontakt som gör att hörlurarna tål mer 
och håller längre.

Ljudisolerade öronskydd

Stäng ute omvärlden när du lyssnar på dina 
favoritlåtar med ljudisolerade öronskydd. De sitter 
perfekt i örat och stänger ute ljudet.

Stark, trasselfri sladd

Låt dig inte begränsas av sladden. Den här starka, 
trasselfria tygsladden håller för allt som din aktiva 
livsstil utsätter den för.

Stötsäker med metallhölje

De här hörlurarna fortsätter att spela även om du 
tappar dem eller trampar på dem. De stötsäkra, 
oerhört tåliga hörlurarna med metallhölje och 
ytterhölje i kvalitetsgummi är perfekta om du har en 
tuff livsstil.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 19–21 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 109 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Symmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: symmetrisk
• Fjärrkontroll och mikrofon som är kompatibla 

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

• *Spårkontroll som är kompatibel med: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Anslutningens legering: krompläterad

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 72359 5
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Bruttovikt: 0,066 kg
• Nettovikt: 0,0205 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Teckenfönster
• Taravikt: 0,0455 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,2335 kg
• GTIN: 2 69 23410 72359 9
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,0615 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,172 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,156 kg
• GTIN: 1 69 23410 72359 2
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,9 x 24,5 cm
• Nettovikt: 0,492 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,664 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Vikt: 0,0205 kg
•

* *Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på 
kompatibiliteten för mobiltelefonen.
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