
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares

SHE4500
Acolchoados para maior conforto

Maior conforto: protetores acolchoados com ar
Fones de ouvido em borracha e silicone, com protetores acolchoados com ar que se 
ajustam confortavelmente às orelhas. Estes fones de ouvido de alta qualidade com graves 
potentes vêm com controle de volume no fio e estojo de transporte.

Perfeito para você e seu estilo de vida
• Protetores acolchoados com ar para um conforto superior
• Driver do alto-falante de 13,5 mm para um maior conforto
• O conforto é o destaque, mesmo no uso prolongado

Música para seus ouvidos
• Respiros duplos fazem o balanço entre sons altos e tons mais graves
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O estojo de transporte protege o fone de ouvido quando este não está em uso
• Controle em linha que simplifica o ajuste de volume
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível



 Protetores acolchoados com ar
O ar entre o protetor e o driver proporciona um 
toque suave, como em um travesseiro, pois reduz a 
pressão nas orelhas.

Driver do alto-falante de 13,5 mm
Pequeno o suficiente para proporcionar conforto e 
grande o bastante para gerar um som sem 
distorções, com as dimensões ideais para o seu 
prazer auditivo.

Confortável de usar
Este fone de ouvido foi projetado com base no 
formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao 
prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.

Respiros duplos
Respiros especialmente projetados que canalizam o 
ar fazem o balanço entre os tons altos e os graves 
proporcionando uma experiência auditiva mais 
encorpada.

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.

Estojo de transporte
É o modo mais fácil de cuidar de seus fones de 
ouvido e evitar que o fio se embarace quando não 
estiver em uso.

Controle de volume em linha
Ajuste o volume no nível preferido, sem precisar ir à 
unidade de fonte do áudio.

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a conexão do 
cabo contra danos que podem ocorrer devido a 
dobras repetitivas.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Resposta em freqüência: 12 - 23.500 Hz
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 13,5 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Praticidade
• Controle de volume

Acessórios
• Estojo de transporte

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 3
• GTIN: 2 06 09585 18048 6
• Peso bruto: 0,618 lb
• Peso bruto: 0,28011 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

7,3 x 4,1 x 4,1 polegadas
• Embalagem interna (L x L x A): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm

• Peso líquido: 0,09735 kg
• Peso líquido: 0,215 lb
• Peso da embalagem: 0,403 lb
• Peso da embalagem: 0,18276 kg

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 24
• GTIN: 1 06 09585 18048 9
• Peso bruto: 5,786 lb
• Peso bruto: 2,62448 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

15,4 x 9,1 x 9,8 polegadas
• Embalagem externa (L x L x A): 

39,2 x 23.2 x 25 cm
• Peso líquido: 0,7788 kg
• Peso líquido: 1,717 lb
• Peso da embalagem: 4,069 lb
• Peso da embalagem: 1,84568 kg

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

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,07529 kg
• Peso líquido: 0,03245 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,04284 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,7 x 6,7 x 1,2 polegadas
• Peso bruto: 0,166 lb
• Peso líquido: 0,072 lb
• Peso da embalagem: 0,094 lb
• UPC: 6 09585 18048 2
•
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