
 

 

Philips
Auscultadores Estéreo

SHP2700
Som poderoso, conforto 

fantástico
São os graves sensacionais que distinguem estes auscultadores. Com 60 saídas de ar em cada 
protecção para os ouvidos para facilitar o movimento do ar nos graves e um interior almofadado 
e macio para assegurar uma boa adaptação; este par é perfeito para uma música excelente.

A experiência de audição perfeita
• Altifalantes robustos de 40 mm para um desempenho de graves profundo e poderoso
• 60 saídas de ar nas protecções para os ouvidos para graves amplos

Até se esquece que os está a usar!
• Protecções reguláveis para os ouvidos em três direcções para uma adaptação perfeita



 Protecções reguláveis para os ouvidos
Protecções reguláveis para os ouvidos em três 
direcções para uma adaptação perfeita

Desempenho de graves poderoso
Altifalantes robustos de 40 mm para um 
desempenho de graves profundo e poderoso

Graves amplos
60 saídas de ar nas protecções para os ouvidos para 
graves amplos
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 18 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 1500 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

Conectividade
• Ligação de Cabo: Um lado
• Comprimento do cabo: 3 m
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5-6,3 mm

Dimensões da embalagem
• 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 incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,2459 kg

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

33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Peso líquido: 0,822 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,9879 kg
•
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