
 

 

Philips
Headset intra-auricular

SHH2660
Som simétrico

para o seu telefone celular
Os respiros duplos proporcionam melhor balanço e harmonia às músicas do seu telefone 
enquanto o microfone integrado capta a voz com nitidez. Com os protetores de ouvido 
macios do headset, você aproveitará muitas horas de músicas e ligações com todo o conforto.

Música para seus ouvidos
• O ímã de neodímio melhora o desempenho dos graves e a sensibilidade
• Respiros duplos fazem o balanço entre sons altos e tons mais graves

Conforto máximo
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a resposta dos graves

Projetado para você
• Microfone integrado e botão de chamadas
• Conector de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola e Palm
• Conector de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson e Samsung

Use-os por mais tempo
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível



 Ímã de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e maior qualidade global de som.

Respiros duplos
Respiros especialmente projetados que canalizam o 
ar fazem o balanço entre os tons altos e os graves 
proporcionando uma experiência auditiva mais 
encorpada.

Confortáveis almofadas auriculares
O formato especial e os materiais requintados 
utilizados nas almofadas auriculares garantem 
adaptação perfeita para o máximo conforto, 
impedem a dispersão de áudio e intensificam o 
desempenho dos sons graves. As almofadas 
auriculares são modeladas para alinharem-se com 
perfeição à área em volta da orelha do usuário.

Microfone integrado
Com o microfone integrado e o botão de chamadas, 
você pode usar este headset para músicas e 
chamadas de seu telefone celular. Fale ao telefone 
sem usar as mãos, aceitando e encerrando ligações 
no headset.

Conector estéreo de 3,5 mm
Conector estéreo de 3,5 mm para Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola e Palm

Conector extra de 3,5 mm
Conector estéreo de 3,5 mm extra para Nokia, Sony 
Ericsson e Samsung

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a conexão do 
cabo contra danos que podem ocorrer devido a 
dobras repetitivas.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 12 a 22.000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 15 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cabo: Cobre
• Acabamento do conector: Cromado
• Microfone: Microfone embutido

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 70392 4
• Peso bruto: 0,0422 kg
• Peso líquido: 0,0167 kg
• Peso da embalagem: 0,0255 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 55523 8
• Peso bruto: 1,706 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

34,8 x 22,6 x 20,9 cm
• Peso líquido: 0,4008 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 1,3052 kg

Embalagem interna
• EAN: 87 12581 55524 5
• Peso bruto: 0,1812 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

10.6 x 8,2 x 19,1 cm
• Peso líquido: 0,0501 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,1311 kg
•
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