
 

 

Philips
Headset intra-auricular

Azul e Verde

SHE3575BG
Compacto e potente

para telefones celulares
O design intra-auricular ultrapequeno se adapta ao formato do ouvido para um ajuste 
perfeito. Os alto-falantes de alta qualidade produzem um som potente. O microfone 
integrado capta a voz com nitidez. Ideal para muitas horas de música e conversa.

Aproveite a qualidade do som
• Som direcional e preciso com canais de tubo acústico articulado.
• A perfeita vedação intra-auricular bloqueia ruídos externos
• Alto-falantes pequenos e eficientes: som preciso com graves potentes

Conforto máximo
• Três protetores de borracha personalizáveis para encaixe perfeito
• Ultrapequeno para um encaixe intra-auricular confortável

Projetado para você
• Microfone integrado e botão de chamadas
• Conector de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola e Palm
• Conector de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson e Samsung

Use-os por mais tempo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• A proteção emborrachada para o cabo aumenta a durabilidade



 Para um som absolutamente direcional
O tubo acústico articulado foi criado para 
acompanhar a curvatura do canal auditivo humano, 
para que as ondas sonoras do alto-falante sejam 
direcionadas com precisão para o tímpano, com a 
mais alta definição

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.

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 
telefone sem usar as mãos, atendendo e encerrando 
ligações no próprio headset.

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

Fones de ouvido intra-auriculares 
ultrapequenos

Design intra-auricular ultrapequeno e leve para um 
ajuste perfeito nas menores orelhas, para horas de 
uso confortável.

Alto-falantes pequenos e eficientes
Os alto-falantes compactos e eficientes dos fones de 
ouvido Philips garantem um encaixe perfeito e 
reproduzem um som preciso com graves potentes, 
ideal para ouvir músicas por longas horas.

Conector estéreo de 3,5 mm
Conector estéreo de 3,5 mm para Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola e Palm

Conector de 3,5 mm extra
Conector estéreo de 3,5 mm extra para Nokia, Sony 
Ericsson e Samsung

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

Proteção emborrachada para o cabo
Para estender a vida útil do produto, a borracha mais 
macia entre os fones de ouvido e o cabo protege a 
conexão do cabo contra danos decorrentes de 
dobras repetitivas.
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Embalagem interna
• EAN: 87 12581 58635 5
• Peso bruto: 0,1277 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Peso líquido: 0,033 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,0947 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 58631 7
• Peso bruto: 1,2016 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Peso líquido: 0,264 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 0,9376 kg

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 17 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70760 1
• Peso bruto: 0,0249 kg

• Peso líquido: 0,011 kg
• Peso da embalagem: 0,0139 kg
• Tipo da embalagem: Blister

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

Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 12 a 23.500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8 mm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW
•
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