
 

 

Philips
Fones de ouvido com alça

SBCHP460
Graves excelentes

Som HiFi onde você estiver!
Fone de ouvido dobrável para uma experiência sonora sem contratempos, em casa ou 
em qualquer lugar

A experiência da audição perfeita
• Driver de alto-falante de 40 mm: saídas de som sem distorção
• Ouça o que acontece à sua volta e também o seu fone de ouvido em estilo DJ

Sempre pronto
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• Um cabo de extensão com 1,8 m para maior liberdade de movimentos
• Adaptador folheado a ouro 24k para uma conexão altamente confiável
• Adaptador de 3,5–6,35 mm para todos os tipos de aparelhos de áudio
• A alça dobrável facilita transportar o fone de ouvido
• Controle em linha que simplifica o ajuste de volume



 Driver de alto-falante de 40 mm
O driver de alto-falante de 40 mm é fabricado de 
material composto de mylar. Um elemento potente, 
mas de altíssima sensibilidade, capaz de gerar sons 
sem distorções.

Estilo DJ de monitoramento
Concha auditiva reversível para que você ouça com 
um dos ouvidos

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Cabo de extensão com 1,8 m
Tenha maior liberdade de movimentos com um cabo 
de extensão ajustado com um soquete padrão de 3,5 
mm em uma das extremidades e um plugue padrão 
de 3,5 mm na outra.

Adaptador folheado a ouro 24k
Tenha a certeza de ter uma conexão perfeita e alta 
qualidade sonora, independentemente do tipo de 
encaixe dos seus dispositivos de áudio, sejam eles 
soquetes de tomadas de 3,5 ou 6,35 mm.

Tomada adaptadora de áudio incluída
Com este adaptador, você pode usar seu fone de 
ouvido em equipamentos com tomadas de 3,5 ou 
6,35 mm — muito mais opções de aparelhos de 
áudio.

Alça dobrável
O fone de ouvido pode ser dobrado em tamanho 
pequeno, para ser guardado em local conveniente 
quando não estiver em uso.

Controle de volume em linha
Ajuste o volume no nível preferido, sem precisar ir à 
unidade de fonte do áudio.
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Som
• Resposta em freqüência: 15 - 28.000 Hz
• Sistema acústico: fechado, aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Impedância: 32 ohm
• Potência máxima de entrada: 500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Diafragma: Cúpula de mylar

Conectividade
• Conector: 3,5 e 6,3 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 m + 1,8 m
• Tipo de cabo: LC-OFC
• Conexão por cabo: de dois lados

Praticidade
• Controle de volume

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

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,693 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

25,6 x 20,5 x 22 cm
• Peso líquido: 0,6255 kg
• Peso da embalagem: 1,0675 kg
• EAN: 87 12581 49818 4
• Número de embalagens para o cliente: 3

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

19,5 x 22 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,461 kg
• Peso líquido: 0,2085 kg
• Peso da embalagem: 0,2525 kg
• EAN: 87 12581 49814 6
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•

Especificações
Fones de ouvido com alça
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