
 

 

Philips
Auscultadores

SHE3622
Música e amigos!

Partilhar música
Os auscultadores Philips Bubbles são perfeitos para dar vida e cor à sua música – 
proporcionando uma ligação simultânea de um amigo ao mesmo ritmo, num único leitor 
de MP3.

Música para os seus ouvidos
• Controladores dos altifalantes de neodímio para som puro e equilibrado
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Capas de borracha muito suaves para um conforto sensacional
• Materiais leves e suaves para maior conforto
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente

Sempre pronto a partir
• Mini-protector do fio para guardar o excesso de fio

Concebido a pensar em si
• Design compatível com iPhone para que possa desfrutar de música no seu iPhone
• Desfrute de música com os seus amigos através do adaptador para partilha de música
• As cores vibrantes caracterizam estes auscultadores contemporâneos
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 16 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 108 dB
• Diâmetro do altifalante: 13,5 mm
• Tipo: Dinâmica

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

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

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Peso líquido: ,0216 kg
• Peso bruto: 0,043 kg
• Tara: ,0214 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Peso líquido: 2,0736 kg
• Peso bruto: 7,7774 kg
• Tara: 5,7038 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Peso líquido: ,1296 kg
• Peso bruto: ,4203 kg
• Tara: ,2907 kg
•
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