
 

 

Philips
Auscultadores com 
auriculares

Diafragmas de 14,8 mm/posterior 

aberta

Auricular

SHE3010RD
Graves extra

Estrutura macia para adaptação confortável
Os auscultadores SHE3010 da Philips com auriculares de estrutura macia oferecem uma 
adaptação suave e confortável. Disponíveis em cores vibrantes e apelativas para combinar 
com o seu estilo.

Desfrute de som de qualidade
• Diafragmas de altifalantes de 14,8 mm para som de alta qualidade
• Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves e a sensibilidade

O melhor conforto na utilização
• Capas frontais em borracha para utilização confortável
• A estrutura macia assegura uma adaptação confortável

Concebidos para a comodidade
• Design Flexi-Grip para durabilidade



 Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a ligação do cabo 
contra danos que poderiam ocorrer devido a uma 
utilização constante.

Ímanes em neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte e maior sensibilidade numa 
bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor 
qualidade geral do som.

Estrutura macia
A estrutura dos auscultadores transparentes em 
borracha adapta-se ao formato do ouvido para uma 
audição confortável.

Altifalantes de 14,8 mm

Os diafragmas de altifalantes grandes de 14,8 mm 
encaixados em auscultadores com auriculares 
fornecem som de alta qualidade.

Capa frontal em borracha

A capa frontal em borracha proporciona uma 
estrutura totalmente macia para uma utilização 
confortável.
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Design
• Cor: Vermelho

Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: cobre
• Diafragma: PET
• Impedância: 16 ohms
• Entrada máxima de corrente: 25 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 14,8 mm
• Tipo: Dinâmica
• Frequência de resposta: 9 - 22 000 Hz

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a níquel
• Tipo de cabo: cobre

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 73217 7
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Peso bruto: 0,03217 kg

• Peso líquido: 0,01167 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,0205 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem interior
• Peso bruto: 0,12351 kg
• GTIN: 2 69 23410 73217 1
• Embalagem interior (C x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
• Peso líquido: 0,03501 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,0885 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,21708 kg
• GTIN: 1 69 23410 73217 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Peso líquido: 0,28008 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 0,937 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Peso: 0,01167 kg
•

Especificações
Auscultadores com auriculares
Diafragmas de 14,8 mm/posterior aberta Auricular
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