
 

 

Philips
Fone de ouvido intra-
auricular

Preto

SHE1360
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 de alto-falante de 15 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 de alto-falante de 15 mm
Pequeno o suficiente para proporcionar conforto, 
mas grande o bastante para gerar um som nítido e 
sem distorções: o driver de alto-falante de 15 mm 
tem as dimensões ideais para o seu prazer auditivo.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,35 x 17,5 x 3,2 cm
• Peso: 0,0115 kg

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

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Peso líquido: 0,0115 kg
• Peso bruto: 0,025 kg
• Peso da embalagem: 0,0135 kg
• EAN: 87 12581 39788 3
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 45 x 35 x 25,5 cm
• Peso líquido: 1,1040 kg
• Peso bruto: 3,9 kg
• Peso da embalagem: 2,7960 kg
• EAN: 87 12581 39791 3
• Número de embalagens para o cliente: 96

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 

21,5 x 8,2 x 10,9 cm
• Peso líquido: 0,0690 kg
• Peso bruto: 0,2088 kg
• Peso da embalagem: 0,1398 kg
• EAN: 87 12581 39790 6
• Número de embalagens para o cliente: 6
•
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