
 

 

Philips
Auriculares com 
microfone

Branqueamento

SHE3805WT
Graves extra

Auriculares compactos com saída de som oval
Os SHE3805 são pequenos e coloridos e têm um som potente graças aos altifalantes eficientes que 

fornecem graves ultra dinâmicos. As capas macias com aplicações ovais na saída asseguram uma 

adaptação ergonómica, enquanto o microfone integrado alterna facilmente entre música e chamadas.

Desfrute de som de qualidade
• Os diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e preciso
• Design de auricular fechado para graves melhorados e isolamento de ruído

Conforto de utilização
• Saída de som oval ergonómica para uma adaptação verdadeiramente confortável
• Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si

Concebidos para a comodidade
• O compensador de cabo reforçado aumenta a duração e a conectividade

Mantenha-se ligado à sua música e aos seus amigos
• O microfone incorporado alterna entre música e chamadas



 Microfone incorporado

O microfone incorporado permite-lhe alternar 
facilmente entre a audição de música e a recepção de 
chamadas - facilmente para se manter sempre ligado 
às coisas mais importantes para si.

3 pares de capas à escolha

As capas estão disponíveis em 3 tamanhos - 
pequeno, médio e grande - para uma adaptação 
perfeita e personalizada.

Diafragmas eficientes de 8,6 mm

Os diafragmas de altifalante pequenos e eficientes de 
8,6 mm fornecem um som nítido para um maior 
prazer de audição em movimento.

Saída de som oval ergonómica
O formato oval da saída de som tubo surgiu com 
base numa pesquisa exaustiva relativa ao ouvido 
humano. Concebido para se adaptar a qualquer 
ouvido de forma confortável, o formato ergonómico 
assegura adaptação e conforto óptimos para 
desfrutar da música ao máximo.

Capas com isolamento de ruído

O design de auricular ultra pequeno assegura uma 
adaptação perfeita e confortável para bloquear o 
ruído ambiente, enquanto a sua estrutura fechada 
fornece um desempenho de graves melhorados.

Compensador de cabo reforçado
Para aumentar a vida útil dos seus auscultadores, o 
compensador em borracha macia e o cabo protegem 
a ligação contra danos causados por torções 
repetidas.
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Especificações
Som
• Diafragma: PET
• Frequência de resposta: 10-22 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Impedância: 16 ohms
• Sistema acústico: Sem-fechado

Design
• Cor: Branqueamento

Conectividade
• Ligação de Cabo: simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a níquel

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• EAN: 69 23410 72529 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,035 kg
• Peso líquido: 0,013 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,022 kg

Embalagem interior
• Peso bruto: 0,142 kg
• GTIN: 2 69 23410 72529 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,2 x 9,8 x 6,4 cm
• Peso líquido: 0,039 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,103 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 23410 72529 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,4 x 20,6 x 14 cm
• Peso líquido: 0,312 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,008 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 2 x 2 x 1,2 cm
• Peso: 0,0115 kg
•
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