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SHE3583
As cores da música

Cores diferentes para todas as ocasiões. Com um design de auricular ultra pequeno, 
adapta-se ao formato da orelha para um melhor ajuste. Os altifalantes de qualidade 
fornecem um som nítido com graves poderosos. Ideal para o seu prazer de audição.

Desfrute de som de qualidade
• Altifalantes pequenos e eficientes reproduzem um som preciso com graves
• Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Utilize por mais tempo
• Auricular ultra pequeno para uma adaptação perfeita e confortável
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos

Sempre pronto a partir
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• Compensador de cabo revestido a borracha aumenta a durabilidade



 Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Adaptação perfeita a todos os ouvidos

Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno (S) ao grande 
(L), de certeza que há um par que se adapta 
perfeitamente aos seus ouvidos.

Barreira auricular perfeita
Os diafragmas extra pequenos dos altifalantes cabem 
confortavelmente no interior da orelha e, graças à 
sua adaptação excepcional, o ruído exterior é 
bloqueado para uma experiência de audição de 
elevada intensidade.

Compensador de cabo revestido a 
borracha
Para aumentar a vida útil do produto, uma borracha 
macia entre os auscultadores e o cabo protegem a 
ligação do cabo contra danos devido a torções 
repetidas.

Altifalantes pequenos e eficientes

Altifalantes pequenos e eficientes para auriculares 
asseguram uma adaptação exacta e proporcionam 
um som preciso com graves poderosos, ideais para 
o seu prazer da audição.

Auricular ultra pequeno

Design de auricular ultra pequeno e leve para um 
ajuste perfeito em orelhas mais pequenas, para 
longas horas de audição.
SHE3583/10

Especificações
Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 53138 6
• Peso bruto: 0,23 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Peso líquido: 0,0576 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,1724 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 53137 9
• Peso bruto: 1,2 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33 x 18,8 x 15,1 cm
• Peso líquido: 0,2304 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 0,9696 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 53136 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 17 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,0278 kg
• Peso líquido: 0,0096 kg
• Tara: 0,0182 kg

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio

Som
• Frequência de resposta: 12 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Tipo: Dinâmica
•
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