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ara aparelhos de som
P
Este fone de ouvido tem um refletor acústico que melhora o reforço dinâmico dos 

sons graves para seus momentos de lazer com aparelho de som.

A experiência da audição perfeita
• Toda a orelha é coberta, privilegiando a qualidade de som

Você esquece que está usando!
• O conforto é o destaque, mesmo no uso prolongado

Sempre pronto
• Vem com um cabo de 2 m
Philips
Fone ouvido para ambiente 
interno
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Som
• Resposta de freqüência: 20 a 22.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 500 mW
• Sensibilidade: 98 dB
• Diâmetro do alto-falante: 40
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Ferrita

• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: Cúpula de mylar

Conectividade
• Acabamento do conector: Cromado
• Comprimento do cabo: 2 m
• Tipo de cabo: Cobre
• Conexão por cabo: Unilateral
• Cabo destacável: não
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rojeto de tamanho integral
s conchas auditivas integrais não só cobrem toda a 
relha, gerando a melhor qualidade de som, como 
ambém oferecem espaço para um driver de alto-
alante maior e de melhor desempenho.

onfortável de usar
ste fone de ouvido foi projetado com base no formato 
e sua orelha, para aliar o conforto extra ao prazer de 
uvir suas músicas por longos períodos.

abo de 2 m
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Especificações técnicas Principais especificações do produto

Fone ouvido para ambiente interno
  


