
 

 

Philips
Auscultadores com aro 
para a cabeça

SBCHP460
Graves excelentes

Som Hi-Fi em todo o lado!
Auscultadores dobráveis para uma audição mais simples, em casa ou no exterior

A experiência de audição perfeita
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• Ouça o que se passa à sua volta com os auscultadores estilo DJ

Sempre pronto
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• Extensão com 1,8 m para maior liberdade de movimentos
• Adaptador banhado a ouro 24k para uma ligação ultra fiável
• Adaptador de 3,5-6,35 mm para todos os tipos de equipamentos áudio
• O aro dobrável para a cabeça facilita o transporte dos auscultadores
• Este controlo simplifica o ajuste do volume



 Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

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

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Extensão com 1,8 m
Tenha maior liberdade de movimentos utilizando um 
cabo de extensão e uma tomada de 3,5 mm numa das 
extremidades e uma ficha padrão de 3,5 mm na 
outra.

Adaptador banhado a ouro 24k
Assegure uma ligação perfeita e som de elevada 
qualidade, independentemente de os dispositivos de 
áudio estarem equipados com tomadas de 3,5 ou 
6,35 mm.

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.

Aro para a cabeça dobrável
Os auscultadores dobram-se num formato mais 
pequeno para uma arrumação prática quando não 
estiverem em uso.

Controlo de volume na linha
Ajuste o volume para o seu nível preferido sem ter 
de se deslocar até à fonte áudio.
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Som
• Frequência de resposta: 15 - 28 000 Hz
• Sistema acústico: Fechado, Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40
• Diafragma: topo Mylar

Conectividade
• Conector: 3,5 e 6,3 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Comprimento do cabo: 1,2 m + 1,8 m
• Tipo de cabo: LC-OFC
• Ligação de Cabo: Dois lados

Comodidade
• Controlo do volume

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

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,693 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,6 x 20,5 x 22 cm
• Peso líquido: 0,6255 kg
• Tara: 1,0675 kg
• EAN: 87 12581 49818 4
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,461 kg
• Peso líquido: 0,2085 kg
• Tara: 0,2525 kg
• EAN: 87 12581 49814 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•
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