
 

 

Philips
Auscultadores com aro p/ 
a cabeça

Prot. almofadadas confortáveis e 

macias

SBCHP400
Baixos dinâmicos

em casa, ou em viagem
Estes auscultadores hi-fi estéreo, potentes e elegantes, dão-lhe uma experiência de 
audição perfeita em casa ou em viagem.

Sempre pronto a partir
• Cabo com 2 m de comprimento que lhe permite colocar o leitor na bolsa
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
• Adaptador de 3,5-6,35 mm para todos os tipos de equipamentos áudio
• Ficam planos depois de dobrados para caberem facilmente na bolsa

A experiência de audição perfeita
• O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
• Ouça o que se passa à sua volta com os auscultadores estilo DJ



 Controlador dos altifalantes de 32 mm
O controlador dos altifalantes de 32 mm é um 
elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que 
proporciona som sem distorção com qualquer 
potência de entrada.

Monitorização estilo DJ
Uma protecção para as orelhas reversível para ouvir 
de um só lado

Cabo de 2 m
O comprimento ideal de cabo, para lhe dar maior 
liberdade de movimentos e para que possa escolher 
o local para onde prefere levar o seu dispositivo de 
áudio.

Ficha banhada a ouro 24k
Pode estar certo de que o revestimento a ouro da 
ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para 
áudio de melhor qualidade.

Adaptador de ficha áudio incluído
Com este adaptador, pode utilizar os auscultadores 
em equipamento com tomadas de 3,5 ou 6,35 mm, o 
que permite uma escolha mais ampla de 
equipamentos áudio.

Dobrável
Um conveniente mecanismo permite dobrar as 
protecções para as orelhas de forma a ficarem planas 
para os guardar num bolso ou bolsa.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,4 x 18 x 6,5 cm
• Peso: 0,1301 kg

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Frequência de resposta: 20 - 25 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois lados
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 3,5 e 6,3 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: LC-OFC

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5 e 6,3 mm

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Peso bruto: 0,3178 kg
• Peso líquido: 0,1375 kg
• Tara: 0,1803 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• GTIN: 1 87 12581 49805 1
• Peso bruto: 1,14 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

22,8 x 16,9 x 20,7 cm
• Peso líquido: 0,4125 kg
• Tara: 0,7275 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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