
 

 

Philips
Auscultadores para 
portátil

Auricular
Preto

SHM3100U
Vamos conversar

Ideal para notebooks
Estes auscultadores sãoi ideais para quem está em viagem e pretende uma boa qualidade 
de som e uma transmissão de voz límpida. Este mini-microfone incorporado no cabo é 
discreto e assegura uma ligação límpida.

Conversação sem ruídos em qualquer altura
• Microfone de elevada sensibilidade para captura nítida da voz

Feito à sua medida
• Auricular de tamanho perfeito para um maior conforto

O prazer de ouvir
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves



 Microfone de elevada sensibilidade
Se deseja conversas pela Internet nítidas e sem 
interrupções, este conjunto de auscultadores para 
PC é a solução perfeita, pois inclui um microfone de 
elevada sensibilidade.

Magneto de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte e maior sensibilidade numa 
bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor 
qualidade geral do som.

Auricular de tamanho perfeito
Auricular de tamanho perfeito para um maior 
conforto
SHM3100U/10
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Peso: 0,027 kg

Design
• Estilo de utilização: Auricular

Som
• Frequência de resposta: 12 - 20 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Sensibilidade do microfone: 80-15 000 Hz, -42+/-3 

dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 2 x 3,5 mm

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Tipo de embalagem: Fictícia

• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 87 12581 49991 4
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Peso bruto: 0,0625 kg
• Peso líquido: 0,027 kg
• Tara: 0,0355 kg

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• EAN: 87 12581 49993 8
• Embalagem interior (C x L x A): 20 x 19 x 11 cm
• Peso bruto: 0,525 kg
• Peso líquido: 0,162 kg
• Tara: 0,363 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• EAN: 87 12581 49992 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 41 x 22 x 26 cm
• Peso bruto: 2,43 kg
• Peso líquido: 0,648 kg
• Tara: 1,782 kg
•

Especificações
Auscultadores para portátil
Auricular Preto 
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