
 

 

Philips
Fones de ouvido estéreo

SHP2700
Som potente e conforto 

excelente!
O melhor que estes fones de ouvido têm a oferecer são os tons graves sensacionais. Com 60 saídas 

de ar, os fones facilitam a circulação de ar e a reprodução de tons graves. Além disso, eles possuem um 

revestimento de veludo, garantindo o encaixe perfeito; se você busca qualidade, estes fones são escolha 

ideal!

A experiência da audição perfeita
• Alto-falantes potentes de 40 mm que proporcionam graves potentes e profundos!
• Fones de ouvido com 60 saídas de ar que proporcionam tons graves envolventes

Você esquece que está usando!
• Conchas auditivas que podem ser ajustadas de três maneiras, oferecendo um melhor encaixe



 Conchas auditivas ajustáveis
Conchas auditivas que podem ser ajustadas de três 
maneiras, oferecendo um melhor encaixe

Desempenho e graves de alta potência
Alto-falantes potentes de 40 mm que proporcionam 
graves potentes e profundos!

Graves envolventes
Fones de ouvido com 60 saídas de ar que 
proporcionam tons graves envolventes
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Resposta em frequência: 18 - 28.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 1.500 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm

Conectividade
• Conexão por cabo: Unilateral
• Comprimento do cabo: 3 m
• Acabamento do conector: Cromado
• Tipo de cabo: OFC

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

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Peso bruto: 0,5199 kg
• Peso líquido: 0,274 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Peso da embalagem: 0,2459 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 58430 6
• Peso bruto: 1,8099 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

33,8 x 20,6 x 23,1 cm
• Peso líquido: 0,822 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,9879 kg
•
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