
 

 

Philips
Fones de ouvido c/ apoio 
na nuca

SHS390
Som simétrico

Haste de apoio na nuca anatômica para um ótimo encaixe
Fone de ouvido com haste de apoio na nuca (tipo neckband). Som de graves dinâmico.

Música para seus ouvidos
• O driver de alto-falante de 32 mm proporciona alto desempenho sonoro
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som
• O ímã de neodímio melhora o desempenho dos graves e a sensibilidade

Perfeito para você e seu estilo de vida
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a resposta dos graves
• Cabo unilateral, reduzindo o embaraço do fio e dando mais conforto

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 Driver de alto-falante de 32 mm
O driver de alto-falante de 32 mm é um elemento 
compacto e potente que oferece um som sem 
distorções com qualquer potência de entrada.

Respiros do Bass Beat
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para 
melhor qualidade de som com graves mais 
profundos.

Ímã de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e maior qualidade global de som.

Confortáveis almofadas auriculares
O formato especial e os materiais requintados 
utilizados nas almofadas auriculares garantem 
adaptação perfeita para o máximo conforto, 
impedem a dispersão de áudio e intensificam o 
desempenho dos sons graves. As almofadas 
auriculares são modeladas para alinharem-se com 
perfeição à área em volta da orelha do usuário.

Cabo unilateral
O cabo é conectado de modo prático em apenas um 
dos lados, diminuindo muito o risco de embaraço 
dos fios e simplificando o enrolamento do cabo para 
guardá-lo.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.
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Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Bobina de voz: cobre
• Resposta em frequência: 12 a 22000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, assimétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: niquelado
• Tipo de cabo: cobre

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Peso bruto: 0,143 kg
• Peso líquido: 0,047 kg
• Peso da embalagem: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 53104 1
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 53963 4
• Peso bruto: 0,61 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

20,5 x 19,3 x 20,4 cm
• Peso líquido: 0,141 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,469 kg
•
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