
 

Philips
Auscultadores com 
Gancho de Orelhas

SHJ026
Gancho de orelha flexível, com borracha

Maior conveniência para melhores movimentos
O design simples no seu melhor: estes auscultadores Nike Sport Flow são ideais para que 
aprecia um design minimalista, mas funcional. Conveniente bolsa de arrumação e 
organizador de cabos incluído.

Inovação para Atletas
• A bolsa de transporte protege os auscultadores quando não estão em uso.
• O organizador de cabos Nike oferece-lhe uma fácil organização do cabo
• Permanece confortavelmente na orelha quando está em movimento
• O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.
• para utilização durante a prática de desportos
• Maior conforto para uma utilização prolongada
• Um material de borracha suave cobre o gancho.
 



 Utilização confortável
Estes auscultadores têm um design ergonómico que 
oferece um conforto extra e maior prazer em 
audições prolongadas.

Gancho de orelha em borracha
A borracha especial e suave que cobre o gancho é 
confortável e segura.
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Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 44718 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,5 x 14,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,111 kg
• Peso líquido: 0,021 kg
• Tara: 0,09 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 44717 5
• Número de embalagens para o consumidor: 12

• Peso bruto: 1,887 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33 x 29,2 x 17,6 cm
• Peso líquido: 0,252 kg
• Tara: 1,635 kg

Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
•
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