
 

 

Philips
Auscultadores para 
portátil

SHM6500
Conversas e música

Perfeitos para conversas e música
Auscultadores grandes e leves com aro para a cabeça totalmente ajustável e protecções 
para as orelhas que proporcionam uma adaptação excelente e uma audição confortável

Som de qualidade
• Altifalantes potentes sintonizados acusticamente para um som fantástico
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Até se esquece que os está a usar!
• Protecções para os ouvidos almofadadas grandes para conforto extra

Conversação sem ruídos em qualquer altura
• Suporte do microfone destacável e ajustável

O máximo de conveniência
• Controlo de volume e sem som na linha



 Altifalante potente

Altifalantes potentes sintonizados acusticamente 
para um desempenho de som fantástico, quando 
desfruta de música, filmes ou jogos.

Protecções para os ouvidos almofadadas 
grandes

Protecções para os ouvidos almofadadas grandes 
para conforto extra

Destacável e ajustável

O design do suporte do microfone destacável e 
ajustável permite-lhe conversar e desfrutar de 
música, a qualquer altura e em qualquer lugar
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Design
• Estilo de utilização: Fita para a cabeça

Som
• Sistema acústico: Aberto
• Frequência de resposta: 16 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Sensibilidade: 93 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Cartucho do microfone: 4 mm
• Sensibilidade do microfone: -42 dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Comodidade
• Interruptor Sem som
• Controlo do volume

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa com janela
• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Peso bruto: 0,3905 kg
• Peso líquido: 0,2094 kg
• Tara: 0,1811 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Peso bruto: 1,403 kg
• Peso líquido: 0,6282 kg
• Tara: 0,7748 kg
•
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