Philips
Fones de ouvido intraauriculares

SHE3590BK

Graves dinâmicos
Fones de ouvido compactos com espumas macias
Design ultracompacto com espumas macias para um encaixe mais confortável. Com altofalantes potentes para a reprodução nítida de graves dinâmicos.
Aproveite a qualidade do som
• Alto-falantes pequenos e eficientes: som preciso com graves potentes
• A perfeita vedação intra-auricular bloqueia ruídos externos
Use-os por mais tempo
• Ultrapequeno para um encaixe intra-auricular confortável
• Três protetores de borracha intercambiáveis para os ouvidos para um encaixe ideal em todos
os formatos de orelha
Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• A proteção emborrachada para o cabo aumenta a durabilidade
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Fones de ouvido intra-auriculares

Especificações
Embalagem interna
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,1186 kg
Embalagem interna (L x L x A): 18,1 x 8,1 x 6 cm
Peso líquido: 0,0342 kg
Número de embalagens para o cliente: 3
Peso da embalagem: 0,0844 kg
GTIN: 2 69 23410 71370 5

Embalagem externa

• Peso bruto: 1,1128 kg
• Embalagem externa (L x L x A):
37,4 x 17,4 x 13,6 cm
• Peso líquido: 0,2736 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 0,8392 kg
• GTIN: 1 69 23410 71370 8

Dimensões da embalagem

• Tipo da embalagem: Blister
• Número de produtos inclusos: 1

Destaques
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
5 x 17,3 x 2,6 cm
• Peso bruto: 0,027 kg
• Peso líquido: 0,0114 kg
• Peso da embalagem: 0,0156 kg
• EAN: 69 23410 71370 1

Alto-falantes pequenos e eficientes

Conectividade
•
•
•
•

Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
Comprimento do cabo: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Acabamento do conector: cromado

Som
•
•
•
•
•

Resposta em frequência: 12 - 23500 Hz
Impedância: 16 ohm
Potência máxima de entrada: 50 mW
Sensibilidade: 102 dB
Tipo: Dinâmico

•

Os alto-falantes pequenos e eficientes destes fones
de ouvido intra-auriculares garantem um encaixe
perfeito e produzem um som preciso com graves
potentes, ideal para o seu prazer auditivo.

Vedação intra-auricular perfeita

Os drivers superpequenos dos alto-falantes ajustamse confortavelmente dentro da orelha e, graças ao
ajuste perfeito, o ruído externo é vedado, para uma
experiência sonora de alta intensidade.

Intra-auricular e ultrapequeno

Design ultrapequeno e leve para um ajuste perfeito
nas menores orelhas, para horas de audição.

Encaixe ideal em todos os formatos de
orelha

Com a opção de três protetores intercambiáveis
para os ouvidos, nos tamanhos pequeno a grande,
certamente há um par que se ajusta perfeitamente à
sua orelha.

Cabo de 1,2 m
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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
macia entre os fones de ouvido e o cabo protege a
conexão do cabo contra danos decorrentes de
dobras repetitivas.

