
 

 

Philips
Fone de ouvido com 
microfone

SHE1405WT
Graves dinâmicos

Reproduza música e faça ligações
Caixas acústicas para graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado e botão de 
atendimento para facilitar suas chamadas.

Aproveite a qualidade do som
• A perfeita vedação intra-auricular bloqueia ruídos externos

Projetado para você
• Microfone integrado e botão de chamadas

Use-os por mais tempo
• Três protetores de borracha personalizáveis para encaixe perfeito

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• A proteção emborrachada para o cabo aumenta a durabilidade



 Microfone integrado
Com o microfone integrado e o botão de chamada, 
você pode usar o headset Philips para ouvir músicas 
e atender às chamadas do seu celular. Fale ao viva-
voz, atendendo e encerrando ligações no próprio 
headset.

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

Encaixe ideal

Com a opção de três protetores de ouvido 
personalizáveis nos tamanhos pequeno, médio e 
grande, certamente há um par de fones de ouvido 
Philips que se ajusta perfeitamente à sua orelha.

Vedação intra-auricular perfeita
Os drivers ultracompactos dos alto-falantes ajustam-
se confortavelmente dentro da orelha e, graças ao 
encaixe perfeito, o ruído externo é isolado, 
garantindo qualidade sonora de alta intensidade.
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Som
• Sistema acústico: Semifechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Impedância: 16 Ohm
• Entrada de energia máxima: 20 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm

• Inserir: Dinâmico
• Resposta em frequência: 10 - 22.000 Hz

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cabo: Cobre
• Acabamento do conector: Cromado
• Microfone: Microfone embutido
•

Especificações
Fone de ouvido com microfone
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