
 

 

Philips
Fone de ouvido

Drivers de 40mm/traseira aberta

Over-ear

SHP2000
Superconfortável e totalmente ajustável

Para música, PC e TV
Fones de ouvido grandes e leves com alça totalmente ajustável e conchas auditivas para 
propiciar excelente encaixe e uso confortável

Você esquece que está usando!
• Alça e conchas acústicas totalmente ajustáveis para um encaixe excelente
• Espumas aveludadas para maior conforto durante o uso

A experiência da audição perfeita
• Fones de ouvido com tamanho ideal que bloqueiam ruídos externos

Sempre pronto
• O cabo de 2 m permite deixar o aparelho dentro da bolsa



 Cabo de 2 m
Comprimento ideal do cabo: opção de deixar oculto 
e mais liberdade de movimentos para você.

Encaixe excelente
Alça e conchas acústicas totalmente ajustáveis para 
um encaixe excelente

Fones de ouvido com tamanho ideal
Fones de ouvido com tamanho ideal que bloqueiam 
ruídos externos

Espumas aveludadas
Espumas aveludadas para maior conforto durante o 
uso
SHP2000/10
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Som
• Sistema acústico: Abrir
• Resposta em frequência: 10 a 23.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 96 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo de ímã: Ferrita

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Acabamento do conector: Cromado
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Peso bruto: 0,341 kg

• Peso líquido: 0,23 kg
• Peso da embalagem: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,39 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Peso líquido: 0,69 kg
• Peso da embalagem: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Número de embalagens para o cliente: 3

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Peso: 0,23 kg
•

Especificações
Fone de ouvido
Drivers de 40mm/traseira aberta Over-ear
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