
 

 

Philips
Fones de ouvido com clipe 
para fixação

SHS4700
Fixação com conforto

Fixação com conforto
O encaixe mais confortável para suas orelhas. Estes fones de ouvido totalmente ajustáveis 
com almofadas supermacias se adaptam à sua cabeça para um encaixe ainda mais seguro 
e confortável, garantindo horas de agradável experiência sonora.

Para curtir suas músicas com todo prazer
• 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
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável

Perfeito para você
• Almofadas supermacias para horas de conforto
• Presilhas auriculares feitas de borracha flexível para um encaixe confortável e seguro
• Junta e gancho de orelha ajustáveis, para maior segurança e conforto

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O cabo desembaraçado é mais fácil de usar e guardar
• O sistema de cabos assimétricos mantém o cabo fora do caminho
• O dispositivo para diminuição de esforço aumenta a confiabilidade dos cabos e das conexões
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 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.

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.

Almofadas supermacias
As almofadas são supermacias e encaixam os alto-
falantes em torno das orelhas para criar um som 
incrível. Com pouquíssima pressão sobre as orelhas, 
você pode usar os fones de ouvido confortavelmente 
durante longos períodos.

Presilhas auriculares feitas de borracha 
flexível
As presilhas auriculares feitas de borracha possuem 
uma presilha antideslizante para um encaixe ainda 
mais seguro e confortável, que assegura o 
posicionamento correto dos fones de ouvido 
durante horas, para o seu conforto. Ideal para uso 
em movimento.

Totalmente ajustável
A junta e o gancho de orelha ajustáveis permitem 
ainda mais segurança e conforto, adaptando-se à 
forma e ao tamanho da sua orelha. Isso ajuda a criar 
um encaixe perfeito e altamente confortável, além de 
manter os fones de ouvido no lugar.

Cabo desembaraçado
O cabo desembaraçado ajuda a poupar tempo, pois, 
devido ao fato de ser fabricado com um material que, 
embora seja mais rígido, mantém a flexibilidade, ele 
dificilmente embaraça.

Sistema de cabeamento assimétrico
Esta solução simples e eficiente para o embaraço de 
cabos permite que você pendure o cabo atrás do 
pescoço, em vez de sob o queixo.

Dispositivo para diminuição de esforço
Uma luva macia e flexível protege a conexão do cabo 
contra danos que poderiam ocorrer em virtude de 
dobras repetidas, aumentando a vida útil do produto.

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
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Sensibilidade: 115 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, assimétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m + 1,8 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,29 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

10,7 x 10,4 x 19,1 cm

• Peso líquido: 0,105 kg
• Peso da embalagem: 0,185 kg
• EAN: 87 12581 49757 6
• Número de embalagens para o cliente: 3

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,738 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

23,6 x 23 x 42,1 cm
• Peso líquido: 0,84 kg
• Peso da embalagem: 1,898 kg
• EAN: 87 12581 49758 3
• Número de embalagens para o cliente: 24

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

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso líquido: 0,035 kg
• Peso da embalagem: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 49756 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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