
 

 

Philips
Auscultadores para 
portátil

SHM8000
Converse em qualquer lado

Altifalantes potentes proporcionam-lhe um som totalmente equilibrado. O microfone integrado no fio 

capta a sua voz com clareza e as protecções almofadadas para as orelhas permitem uma utilização 

durante todo o dia. Para além disso, podem ser dobrados e guardados numa bolsa. Para que se 

mantenham protegidos e arrumados.

Feito à sua medida
• Design dobrável fácil de transportar
• Mini-microfone no fio para utilização cómoda
• Protecções almofadadas confortáveis para uso prolongado
• Bolsa de transporte para protecção

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

O prazer de ouvir
• Altifalantes potentes proporcionam um som totalmente equilibrado



 Design dobrável fácil de transportar

Os auscultadores são dobráveis para um fácil 
transporte. Agora pode desfrutar de conversações 
por vídeo, a qualquer altura e em qualquer lugar.

Protecções almofadadas confortáveis
Protecções almofadadas confortáveis para uso 
prolongado

Mini-microfone no fio
Mini-microfone no fio para utilização cómoda

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.

Altifalantes potentes
O controlador dos altifalantes é um elemento 
compacto, mas poderoso, que proporciona som sem 
distorção com qualquer potência de entrada.

Bolsa de transporte para protecção

Proteja os auscultadores e evite o enrolamento dos 
fios guardando-os nesta bolsa prática e macia.
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Design
• Estilo de utilização: Fita para a cabeça

Som
• Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 32
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 50-15 000Hz, -42+/-3 

dB

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

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 19,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,12721 kg

• Peso líquido: 0,06592 kg
• Tara: 0,06129 kg
• EAN: 87 12581 52450 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34,5 x 22,2 x 24 cm
• Peso bruto: 2,19145 kg
• Peso líquido: 0,79104 kg
• Tara: 1,40041 kg
• EAN: 87 12581 52451 7
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 53233 8
• Peso bruto: 0,46531 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

20,9 x 15,8 x 10,4 cm
• Peso líquido: 0,19776 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,26755 kg
•

Especificações
Auscultadores para portátil
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