
 

 

Philips
Fones de ouvido

Traseira aberta/drivers de 

14,8mm

Fone de ouvido

SHE1350WT
Saídas de graves

para um som de mais qualidade
Com reforço dinâmico de graves, este fone de ouvido intra-auricular leva música de 
qualidade aos seus ouvidos confortavelmente.

Música para seus ouvidos
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som

Perfeito para você e seu estilo de vida
• O driver do alto-falante de 14,8 mm otimiza o conforto



 Respiros do Bass Beat
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para 
melhor qualidade de som com graves mais 
profundos.

Driver do alto-falante de 14,8 mm
Pequeno o suficiente para proporcionar conforto. 
Grande o bastante para proporcionar sons nítidos e 
sem distorções. O driver de alto-falante de 14,8 mm 
tem as dimensões ideais para o seu prazer auditivo.
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Design
• Cor: Branco

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1 m

Som
• Sistema acústico: aberto
• Resposta em frequência: 10 - 22.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 14,8 mm

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Peso bruto: 0,02 kg
• Peso líquido: 0,011 kg

• Número de produtos inclusos: 1
• Peso da embalagem: 0,009 kg
• EAN: 69 25970 71350 4

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,552 kg
• GTIN: 2 69 25970 71350 8
• Embalagem interna (L x L x A): 

20,6 x 12 x 17,5 cm
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 0,288 kg
• Peso líquido: 0,264 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,58 kg
• GTIN: 1 69 25970 71350 1
• Embalagem externa (L x L x A): 43 x 25 x 21 cm
• Número de embalagens para o cliente: 96
• Peso da embalagem: 1,524 kg
• Peso líquido: 1,056 kg
•

Especificações
Fones de ouvido
Traseira aberta/drivers de 14,8mm Fone de ouvido
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