
ones de ouvido HiFi puro
F
Alto-fala

Este fone de

otimizado pa

A exp
• Cab
• Esta
• Otim

Você 
• Ada
• A al

Semp
• Cab
• Esta
• Cab
ntes de neodímio de alta definição

 ouvido HiFi puro com alto-falantes de neodímio de alta definição é 

ra proporcionar um som com qualidade suprema de fontes sonoras digitais.

eriência da audição perfeita
o LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) de alta qualidade
s conchas auditivas maximizam a qualidade do som e o fluxo de ar
izadas para som digital, intensificando sua experiência musical

esquece que está usando!
ptação personalizável: todo o conforto, mesmo no uso por longos períodos
ça Flexi-Fit™ garante automaticamente o máximo conforto

re pronto
o destacável: maior a vida útil do aparelho e armazenamento simplificado
 prática caixa para armazenamento oferece proteção ao guardar o produto
o unilateral, reduzindo o embaraço do fio e dando mais conforto
 

Philips
Fones de ouvido estéreo 
HiFi

SBCHP1000



uto
 

Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: cúpula de mylar
• Resposta de freqüência: 5 a 40.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 1,500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do alto-falante: 50

Conectividade
• Conexão por cabo: Unilateral
• Comprimento do cabo: 4 m
• Conector: 3,5 e 6,3 mm (estéreo)
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: LC-OFC

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210001466
• EAN/UPC/GTIN: 8710895751131
• Comprimento: 290 mm
• Largura: 255 mm
• Altura: 125 mm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 8710895785990
• Quantidade: 2
• Comprimento: 275 mm
• Largura: 270 mm
• Altura: 310 mm
•
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