Philips
Auscultadores

SHE4501

Almofadados para maior conforto
Comfort plus: capas com almofadas de ar para um maior conforto
Auriculares elásticos de silicone com capas almofadadas de ar que se adaptam
confortavelmente aos seus ouvidos. Auriculares de alta qualidade com graves intensos
incluem controlo de volume no fio e estojo de transporte para protecção.
Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Capas com almofadas de ar para maior conforto
• Diafragma de 13,5 mm optimiza o conforto de utilização
• Maior conforto para uma utilização prolongada
Música para os seus ouvidos
• As duplas saídas dão o balanço correcto aos tons agudos e graves
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
Sempre pronto a partir
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar
• Este controlo simplifica o ajuste do volume
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente
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Sistema acústico: Aberto
Frequência de resposta: 12 - 23 500 Hz
Tipo de magneto: Neodímio
Bobina de voz: CCAW
Impedância: 16 ohm
Entrada máxima de corrente: 50 mW
Sensibilidade: 105 dB
Diâmetro do altifalante: 13,5 mm
Tipo: Dinâmica
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•
•
•
•
•

Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
Comprimento do cabo: 1,2 m
Conector: 3,5 mm estéreo
Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
Tipo de cabo: OFC

Comodidade

• Controlo do volume

Acessórios

• Mala de transporte

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,28011 kg

Destaques
• Embalagem interior (C x L x A):
18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso líquido: 0,09735 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,18276 kg
• GTIN: 2 06 09585 18074 5

Embalagem exterior

• Peso bruto: 2,62448 kg
• Embalagem exterior (C x L x A):
39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso líquido: 0,7788 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,84568 kg
• GTIN: 1 06 09585 18074 8

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 incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,04284 kg
• UPC: 6 09585 18074 1
•

Capas com almofadas de ar

O ar entre a capa e o diafragma proporciona-lhe uma
sensação suave semelhante a uma almofada uma vez
que reduz a pressão nos seus ouvidos.

Diafragma de 13,5 mm

Suficientemente pequeno para um conforto de
utilização perfeito e suficientemente grande para
proporcionar um som sem distorções, o tamanho
ideal para prazer de audição.

Utilização confortável

Estes auscultadores têm um design ergonómico que
oferece um conforto extra e maior prazer em
audições prolongadas.

Saídas duplas

As saídas com design especial para canalizar o ar
estabelece o equilíbrio correcto entre os tons
agudos e graves para que a experiência sonora seja
mais uniforme.

Ficha banhada a ouro 24k

Pode estar certo de que o revestimento a ouro da
ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para
áudio de melhor qualidade.

Caixa de transporte

Esta caixa representa a forma mais adequada de
cuidar dos auscultadores e evitar o enrolamento dos
cabos quando não estão em uso.

Controlo de volume na linha

Ajuste o volume para o seu nível preferido sem ter
de se deslocar até à fonte áudio.

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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