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- SBCMD /80 - SBCMD680 
Microfones omni-direcionais 

Os microfones omni-direcionais Philips säo equipados com filtra interno 
que reduz o ruído de vento ao ser usado em gravaçöes externas. 

0 microfone omni-direcional SBCMD 100 é básico, multi-funcional e pode 
ser usado coma entretenimento caseiro para gravaçao de vozes. Possui tïo 
de I .5 m e adaptador mono 3,5 / 6.3mm para ser conectado em aparelhos 
que tenham entrada para microfone. 

0 microfone omni-direcional SBCMD 180 é desenhado para entretenimento 
de karaokê caseiro. Além disso. é altamente sensível, o que garante uma 
excelente qualidade de som. Equipado com fio de 5 metros e adaptador 
mono 3,5 / 6,3mm para ser conectado em aparelhos que tenham entrada 
para microfone. 

0 microfone omni-direcional SBCMD680 é urn produto high-end, feito 
para uso profissional e karaokê. Suas características o definem com uma 
excelente qualidade de som e alta sensibilidade. Possui fio de 5 metros e 
conector Cannon (XLR). Seu plug é de 6,3mm dourado. próprio para 
transmitir uma qualidade sonora mais clara e pura 

Informac&s ao Revendedor 

Embalagem 
Dimensöes (embalagem) 
Código de barras (unitário) 
Dimensöes (caixa externa) 
Quantidade (calxa extema) 
Dimensöes (calxa intema) 
Quantidade (ca~xa intema) 

SBCMDIOO 
Blister 
13.5x30 cm 
871 0101 316635 
45X33X3 l cm 
24 peças (4x6) 
3lx22xl5cm 
6 pejas 

Características técnicas 

SBCMDIOO 
Dlnâmico 
Omni-direclonal 
100 a 10.000 Hz 
250 Ohms 
-80 dB 
3.5 mm mono 

1.5 m 
217g 
mono adaptador 3.5163 mm 

Produto Importado 

GARANTIA INTERNACIONAL PHILIPS 

SBCMDl80 
Blister 
I 1x30 cm 
871 0101 316649 
53x3 lx37 cm 
24 pecas (4x6) 
50X30x9 cm 
6 pqas 

SBCMDl80 
Dlnâmico 
Omwdireclonal 
80 a 12.000 Hz 
600 Ohms 
-70 dB 
3.5 mm mono 

5m 
475 g 
mono adaptador 3.516.3 mm 

SBCMD680 
BIlster 
17X25 cm 
871 0101 31799 I 
78x39~29 cm 
24 pecas (4x6) 
33x 18x27 cm 
6 per+= 

SBCMD680 
Dlnâmlco 
Omwdirecional 
60 a / 5.000 Hz 
600 Ohms 
-65 dB 
6.3 mm mono dourado 
Cannon (XLR) 
5m 
733 g 

Dados sujeitos a alteraçöes rem prévio aviso 
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