
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares

SHE3000PK
Extragrave

Design fino e emborrachado para encaixe ergonômico
Com alto-falantes de 15mm e entrada de ar do bass beat, esses fones de ouvido 
garantem reforço dinâmico de graves. Design ergonômico com protetores de borracha 
para longas horas de conforto.

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
• O ímã de neodímio melhora o desempenho dos graves e a sensibilidade

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
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível



 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.

Ímã 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.

Design Flexi-Grip

Uma peça macia e flexível protege a conexão do 
cabo contra danos que podem ocorrer devido a 
dobras repetitivas.
SHE3000PK/10

Destaques
Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 2.2.6

12 NC: 8670 000 81818
EAN: 69 23410 71146 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: cobre
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 12 a 22000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 103 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 17,3 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,011 kg

• Peso bruto: 0,026 kg
• Peso da embalagem: 0,015 kg
• EAN: 69 23410 71146 2
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

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

33 x 19,1 x 14.1 cm
• Peso líquido: 0,264 kg
• Peso bruto: 1,077 kg
• Peso da embalagem: 0,813 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• GTIN: 1 69 23410 71146 9

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 18,3 x 8 x 6,2 cm
• Peso líquido: 0,033 kg
• Peso bruto: 0,1135 kg
• Peso da embalagem: 0,0805 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• GTIN: 2 69 23410 71146 6
•
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