Philips NULL
Auriculares com
microfone
Diafragmas de 8,6 mm/posterior
fechada
Microfone integrado
Rosa e púrpura
Auriculares

SHE2405PP

Exibe o teu estilo
Dê música aos seus dias com batidas ousadas. Estes auriculares estão disponíveis em
quatro paletas de cores vivas e apresentam uma estrutura transparente com cabos com
gradiente de cor. Porquê passar despercebido quando nasceu para se destacar?
Cores arrojadas. Som nítido.
• Cabos com gradientes de cores vivas. Estrutura transparente
• Diafragmas acústicos em neodímio de 8,6 mm. Som nítido e cristalino
Conforto incrível
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo
• Almofadas em tamanho pequeno, médio e grande para uma adaptação perfeita
Música ou chamadas. Em qualquer lugar.
• Comando no fio. Alterne facilmente entre música e chamadas
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido

SHE2405PP/00

Auriculares com microfone

Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada Microfone integrado, Rosa e púrpura, Auriculares

Especificações
Conetividade

• Comprimento do cabo: 120 cm

Dimensões da embalagem

• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Peso bruto: 0,036 kg
• Peso líquido: 0,014 kg
• Tara: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98171 9

Embalagem exterior

• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A):
34,5 x 19,7 x 16,3 cm

Destaques
•
•
•
•

Peso bruto: 1,298 kg
Peso líquido: 0,336 kg
Tara: 0,962 kg
GTIN: 1 69 51613 98171 6

Embalagem interior
•
•
•
•
•
•

Número de embalagens para o consumidor: 3
Embalagem interior (C x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
Peso bruto: 0,134 kg
Peso líquido: 0,042 kg
Tara: 0,092 kg
GTIN: 2 69 51613 98171 3

Design

• Cor: Púrpura rosado

Cor arrojada.

Marque a diferença com cabos com gradientes de
cores vivas e estrutura transparente.

Som vivo.

Os diafragmas acústicos em neodímio de 8,6 mm
proporcionam-lhe som nítido e cristalino.

Mantenha-se confortável.

O tubo acústico oval destes auriculares permite-lhe
desfrutar das suas músicas favoritas com um
conforto autêntico. Alcance o máximo isolamento
de ruído passivo e escolha entre três tamanhos de
almofadas de borracha amovíveis para uma
adaptação perfeita.

•

Música ou chamadas. Em qualquer lugar.
Atenda uma chamada, pare a música. Tudo sem
tocar no seu smartphone. O microfone incorporado
com cancelamento de eco mantém o som nítido
enquanto conversa.

Cancelamento de ruído e eco

Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar
ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico,
consegue sempre uma ligação nítida e sem
interferências.

Ajuste o seu auricular.

Almofadas em tamanho pequeno, médio e grande
para uma adaptação perfeita
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