Philips
Auscultadores com
auriculares

Diafragmas de 14,8 mm/posterior
aberta
Auricular

SHE1350

Saída dos graves
para som melhorado
Com desempenho dos graves melhorado, estes auriculares reproduzem música de alta
qualidade.
Música para os seus ouvidos
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado
Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• O diafragma do altifalante de 14,8 mm optimiza o conforto de utilização

SHE1350/00

Auscultadores com auriculares

Diafragmas de 14,8 mm/posterior aberta Auricular

Especificações
Conetividade

• Comprimento do cabo: 1 m

Embalagem interior

• Peso bruto: 0,552 kg
• Embalagem interior (C x L x A):
20,6 x 12 x 17,5 cm
• Peso líquido: 0,264 kg
• Tara: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Embalagem exterior

•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 2,58 kg
Embalagem exterior (C x L x A): 43 x 25 x 21 cm
Peso líquido: 1,056 kg
Tara: 1,524 kg
EAN: 87 12581 33604 2
Número de embalagens para o consumidor: 96

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):

Destaques
•
•
•
•
•
•
•

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
Peso bruto: 0,02 kg
Peso líquido: 0,011 kg
Tara: 0,009 kg
EAN: 87 12581 33602 8
Número de produtos incluídos: 1
Tipo de embalagem: Blister
Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Som
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: aberto
Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
Impedância: 32 ohms
Entrada máxima de corrente: 50 mW
Sensibilidade: 100 dB
Diâmetro do altifalante: 14,8 mm

Dimensões

• Dimensões do produto (LxPxA):
13,5 cm*3,2 cm*17,5 cm
• Peso: 0,011 kg
•
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Saída dos Graves

A saída dos graves permite o movimento de ar para
som melhorado com graves profundos e ricos.

Diafragma do altifalante de 14,8 mm

Suficientemente pequeno para um conforto de
utilização perfeito e suficientemente grande para
proporcionar um som nítido e sem distorção, o
diafragma dos altifalantes de 14,8 mm tem o
tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

