
 

 

Philips
Microfone com fio

Preto

SBCMD110
Karaokê

Este microfone de alta durabilidade com tela de filtro integrada vai animar ainda mais o 
seu karaokê.

Aproveite todas as oportunidades
• O diafragma de 25 mm capta todos os detalhes e gera um som supremo
• O design omnidirecional capta sons de todas as direções
• A tela de filtro melhora a qualidade do som, abafando ruídos

Sempre pronto
• O cabo de 1,5 m permite deixar o aparelho dentro da bolsa



 Diafragma de 25 mm
A magnífica qualidade do diafragma ativo do 
microfone garante uma reprodução sonora sempre 
fiel e nítida.

Design omnidirecional
O sensor deste microfone é igualmente sensível aos 
sons de todas as direções.

Tela de filtro
A tela de filtro integrada impede os incômodos 
ruídos de rajadas de vento ou da respiração quando 
se está muito próximo do microfone.

Cabo de 1,5 m
Comprimento ideal do cabo: opção de deixar oculto 
o aparelho e mais liberdade de movimentos para 
você.
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Som
• Resposta em frequência: 100 a 10.000 Hz
• Impedância: 600 ohm
• Padrão polar: Onidirecional
• Microfone de sensibilidade: -80 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 a 6,3 mm (mono)

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 10101 67526 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Peso líquido: 0,192 kg

• Peso bruto: 0,264 kg
• Peso da embalagem: 0,072 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 10101 87387 9
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Embalagem externa (L x L x A): 55 x 33,5 x 33 cm
• Peso líquido: 4,608 kg
• Peso bruto: 7,858 kg
• Peso da embalagem: 3,250 kg

Embalagem interna
• EAN: 87 10101 87386 2
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Embalagem interna (L x L x A): 

31,5 x 26,5 x 15 cm
• Peso líquido: 1,152 kg
• Peso bruto: 1,76 kg
• Peso da embalagem: 0,608 kg
•

Especificações
Microfone com fio
Preto
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