
 

 

Philips
Auscultadores

SHE3600
Fácil utilização

Fita para o pescoço para o máximo de comodidade
Auscultadores com fita para o pescoço e prático mecanismo de libertação rápida. Os altifalantes de 15 

mm e as suaves almofadas para as orelhas asseguram uma utilização confortável por períodos 

prolongados, enquanto que a ultra-suave fita para o pescoço é ideal para transportar todos os leitores 

áudio compactos.

Ajuste de acordo com as suas preferências
• Fita para o pescoço de libertação rápida para uma fácil desconexão
• Clip de fácil rotação e libertação para desprender facilmente o leitor
• Os bloqueios deslizantes mantêm as cablagens bem arrumadas

Desfrute de som de qualidade
• Saídas acústicas para um som equilibrado e realista
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves

Utilize por mais tempo
• Material ultra-suave da fita para um maior conforto de utilização
• O controlador dos altifalantes de 15 mm optimiza o conforto de utilização
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Fita de libertação rápida
A fita para o pescoço de libertação rápida inclui um 
mecanismo de segurança que automaticamente se 
desconecta quando o leitor MP3 é puxado com 
força, o que também é prático para remover a fita 
para o pescoço.

Clip de fácil rotação e libertação
O clip de rotação e libertação de fácil utilização 
proporciona uma forma simples e fácil de ligar e 
desligar o leitor MP3 da fita para o pescoço. Basta 
rodar o clip e o leitor MP3 é libertado.

Bloqueios deslizantes
Os bloqueios deslizantes mantêm os cabos unidos, 
arrumados, protegidos e desenleados. O bloqueio 
deslizante intermédio pode ajustar o tamanho da fita 
para o pescoço para uma utilização mais segura.

Saídas acústicas
As saídas acústicas permitem que o ar flua através do 
altifalante de orelha, ajudando a equilibrar os tons 
altos e graves, criando uma experiência de audição 
mais abrangente e realista.

Magneto de 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.

Material ultra-suave da fita
A fita ultra-suave é feita em algodão durável, suave 
ao toque junto da pele, o que faz com que seja muito 
agradável de utilizar.

Controlador dos altifalantes, 15 mm
Suficientemente pequeno para um conforto de 
utilização perfeito e suficientemente grande para 
proporcionar um som nítido e sem distorção, o 
controlador dos altifalantes de 15 mm tem o 
tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a ligação do cabo 
contra danos que poderiam ocorrer devido a uma 
utilização constante.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Diafragma: topo Mylar
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 15 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 0,3 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: Cobre

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,7 x 17,2 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,05047 kg

• Peso líquido: 0,01833 kg
• Tara: 0,03214 kg
• EAN: 87 12581 52972 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 52975 8
• Peso bruto: 1,94117 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,5 x 19,9 x 25,2 cm
• Peso líquido: 0,43992 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,50125 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 52974 1
• Peso bruto: 0,20111 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,9 x 8,9 x 10,6 cm
• Peso líquido: 0,05499 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,14612 kg
•
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