
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares

Roxo

SHE2100PP
Fone de ouvido confortável

Alto-falantes grandes para extragraves
Com alto-falantes de 15 mm, este fone de ouvido oferece excelência em graves. Além 
disso, ele conta com um design ergonômico de borracha para longas horas de conforto 
durante o uso.

Música para seus ouvidos
• O driver de alto-falante de 15 mm otimiza o conforto
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som
• Os ímãs de neodímio aumentam o desempenho e a sensibilidade dos graves

Perfeito para você e seu estilo de vida
• Fone de ouvido com proteção de borracha ultrafina para maior conforto
• Capas de borracha supermacias para um incrível conforto



 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.

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

Ímãs de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e maior qualidade global de som.

Fone de ouvido com proteção de 
borracha ultrafina
Proteções ultrafinas com design ergonômico 
adaptado ao canal auditivo humano. Elas se adaptam 
perfeitamente aos seus ouvidos, oferecendo mais 
conforto e segurança para os usuários.
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Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: cobre
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 12 a 22.000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 15 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: niquelado
• Tipo de cabo: cobre

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

5 x 17,275 x 2,6 cm
• Peso bruto: 0,026 kg
• Peso líquido: 0,011 kg
• Peso da embalagem: 0,015 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

2 x 6,8 x 1 polegadas
• Peso bruto: 0,057 lb
• Peso líquido: 0,024 lb

• Peso da embalagem: 0,033 lb
• UPC: 6 09585 22087 4
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,061 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Peso líquido: 0,264 kg
• Peso da embalagem: 0,797 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso bruto: 2,339 lb
• Embalagem externa (L x L x A): 

13,6 x 7,8 x 6,4 polegadas
• Peso líquido: 0,582 lb
• Peso da embalagem: 1,757 lb
• GTIN: 1 06 09585 22087 1

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,104 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
• Peso líquido: 0,033 kg
• Peso da embalagem: 0,071 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso bruto: 0,229 lb
• Embalagem interna (L x L x A): 

7,0 x 3,1 x 2,4 polegadas
• Peso líquido: 0,073 lb
• Peso da embalagem: 0,157 lb
• GTIN: 2 06 09585 22087 8
•
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