
 

 

Philips
Auscultadores com 
Gancho de Orelhas

SHS8105
Som perfeito

Concebido para controlo do iPod
Desfrute de um som fantástico com o máximo conforto. Estes ganchos adaptam-se às suas orelhas para 

um ajuste suave, mas muito seguro. Auscultadores de alta qualidade com ganchos para as orelhas 

concebidos para o seu ipod. O controlo integrado no fio permite uma operação com uma só mão.

Sempre pronto a partir
• Controle o seu iPod com as pontas dos dedos
• Design antipuxões para adaptação perfeita
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

Para um prazer musical sem limites
• Controlador eficaz ultra pequeno para um encaixe e som perfeitos
• Isolamento passivo de ruído para melhor som com volume mais baixo
• O Turbo Bass proporciona excelentes tons graves profundos e dinâmicos

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Ganchos flexíveis para as orelhas, em borracha, para conforto e segurança
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos



 Controlar o iPod
Com o controlo no fio, pode aumentar e diminuir 
facilmente o volume, avançar para a faixa seguinte ou 
retroceder para a anterior, avançar/retroceder 
rapidamente, reproduzir e parar o seu iPod. Isto 
permite-lhe uma operação com uma só mão e 
garante uma experiência de utilização única.

Design antipuxões
Graças ao seu design único, não importa em que 
actividades participa, uma vez que estes 
auscultadores irão permanecer de forma segura e 
confortável nas suas orelhas. Quando o cabo é 
puxado, os auscultadores ficam mais fixos.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Controlador eficaz ultra pequeno
Isto significa que pode desfrutar da excelente 
qualidade de som dos auscultadores em definições 
de volume baixo e ter o benefício de uma vida da 
bateria alargada.

Isolamento passivo de ruído
O ajustamento perfeito nas suas orelhas evita que 
ruído de fundo indesejado estrague o prazer de 
desfrutar da sua música favorita. Isto significa que 
pode desfrutar da excelente qualidade de som dos 
auscultadores em definições de volume baixo e ter o 
benefício de uma bateria com vida útil alargada.

Turbo Bass
O design de graves exclusivo acelera os tons graves 
como um turbo, ao direccioná-los para os ouvidos. 
O resultado é uma experiência mais envolvente e 
extremamente realista.

Ganchos flexíveis, em borracha
Os ganchos em borracha para as orelhas 
proporcionam uma boa aderência, para uma 
utilização extra-segura e confortável, assegurando 
que os auscultadores permanecem no seu devido 
local durante horas. Ideal para utilização activa.

Adaptação perfeita a todos os ouvidos
Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno (S) ao grande 
(L), de certeza que há um par que se adapta 
perfeitamente aos seus ouvidos.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diafragma: topo Mylar
• Bobina de voz: CCAW
• Frequência de resposta: 12 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 15 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,5538 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

21,2 x 16,4 x 11,9 cm
• Peso líquido: 0,099 kg
• Tara: 0,4548 kg

• EAN: 87 12581 55210 7
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Peso bruto: 5,098 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

44,7 x 35,7 x 28,1 cm
• Peso líquido: 0,792 kg
• Tara: 4,306 kg
• EAN: 87 12581 55209 1
• Número de embalagens para o consumidor: 48

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,04728 kg
• Peso líquido: 0,0165 kg
• Tara: 0,03078 kg
• EAN: 87 12581 55208 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Comodidade
• Controlo do volume
•

Especificações
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