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Diafragmas de 8,6 mm/posterior
fechada
Auriculares

SHE3555BK

Ritmos fortes, graves potentes
Design compacto
Os ultrapequenos auriculares Philips Beamers apresentam graves potentes e incorporam
aplicações ovais na saída para conforto.
Deleite-se com som de qualidade
• Graves potentes e som cristalino graças a diafragmas eficientes
• Uma barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos
Ouça durante mais tempo
• A aplicação na saída de som oval oferece uma adaptação ergonómica e confortável
• 2 almofadas de borracha amovíveis oferecem uma adaptação perfeita
Sempre pronto a partir
• O compensador de cabo reforçado aumenta a duração e a conectividade
• O microfone incorporado alterna entre música e chamadas
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Auscultadores com microfone

Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada Auriculares

Especificações
Som
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Fechado
Tipo de magneto: Neodímio
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
Impedância: 16 ohms
Sensibilidade: 101 dB
Diâmetro do altifalante: 8,6 mm

Conetividade
•
•
•
•
•

Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
Comprimento do cabo: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Acabamento do conector: banhado a crómio
Tipo de cabo: cobre

Embalagem interior
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,127 kg
GTIN: 2 69 23410 72451 0
Embalagem interior (C x L x A): 18,1 x 8,1 x 6 cm
Peso líquido: 0,039 kg
Número de embalagens para o consumidor: 3
Tara: 0,088 kg

Embalagem exterior

Destaques
• GTIN: 1 69 23410 72451 3
• Embalagem exterior (C x L x A):
37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Peso líquido: 0,312 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 0,828 kg

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 23410 72451 6
• Peso bruto: 0,027 kg
• Peso líquido: 0,013 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,014 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
2,1 x 1,85 x 1,2 cm
• Peso: 0,012 kg

Design

• Cor: Preto

• Peso bruto: 1,14 kg

•

Almofadas de 2 tamanhos

As almofadas estão disponíveis em 2 tamanhos para
uma adaptação perfeita e personalizada.

Microfone incorporado

O microfone incorporado permite-lhe alternar
facilmente entre a audição de música e a receção de
chamadas, para se manter sempre ligado.

Diafragmas eficientes

Os auriculares Philips Vibes incluem diafragmas
eficientes num design compacto. Garantem um
ajuste perfeito ao mesmo tempo que emitem um
som nítido e graves estrondosos.

Saída de som oval

Uma aplicação oval na saída de som oferece conforto
ergonómico para se adaptar ao verdadeiro formato
da orelha.

Adaptação auricular perfeita

Auriculares ultra pequenos adaptam-se na perfeição
ao interior da orelha, criando uma barreira que
bloqueia o ruído exterior.

Compensador de cabo reforçado

Para aumentar a vida útil dos seus auscultadores, o
compensador em borracha macia e o cabo protegem
a ligação contra danos causados por torções
repetidas.
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