
 

 

Philips
Fone de ouvido com fio p/
TV

Música na TV doméstica
Conforto prolongado
Controle de volume no fio

SHP2500
Excelente para ouvir TV

Este fone de ouvido tem um refletor acústico que melhora o reforço dinâmico de graves 
para seus momentos de lazer com aparelho de som ou TV.

A experiência da audição perfeita
• Alça e conchas acústicas totalmente ajustáveis para um encaixe excelente
• Conchas acústicas grandes para excelente isolamento acústico

Sempre pronto
• O cabo extralongo de 6 m facilita assistir à TV de longe
• Prático controle de volume no fio



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

Excelente isolamento acústico
Conchas acústicas grandes para excelente 
isolamento acústico

Cabo extralongo de 6 m
O cabo extralongo de 6 m facilita assistir à TV de 
longe

Controle de volume no fio
Prático controle de volume no fio
SHP2500/10
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Som
• Impedância: 32 Ohm
• Diâmetro da caixa de som: 40 mm
• Sensibilidade: 95 dB (1K Hz)
• Intervalo de frequência: 9 - 23 000 Hz
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 6 m
• Tipo de cabo: OFC
• Acabamento do conector: cromado
• Entrada para fone de ouvido: 3,5 mm

Conforto
• Controle de volume

Design
• Cor: Preto
• Modo de utilização: Alça
• Material de acoplamento auricular: Tecido
• Encaixe auricular: Supra-auricular
• Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado

Acessórios
• Adaptadores incluídos: Plugue adaptador de 3,5 

para 6,3 mm
• Outro: Cabo óptico de 3,5 mm

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 58428 3
• Peso bruto: 1,602 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Peso líquido: 0,903 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,699 kg

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Peso bruto: 0,413 kg
• Peso líquido: 0,301 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa
• Peso da embalagem: 0,112 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

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

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Peso: 0,3 kg
•

Especificações
Fone de ouvido com fio p/TV
Música na TV doméstica Conforto prolongado, Controle de volume no fio
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