
 

 

Philips
Auscultadores

Diafragmas 8,6 mm/post. semi-

fechada

Auricular

SHE5200BL
Som poderoso

Pequeno em tamanho, grande em potência
Os SHE5200 são uns auriculares robustos com parte posterior em borracha para protecção. Os 

diagramas de altifalante explosivos produzem graves profundos que tornam o som tão impressionante 

como a aparência. Desfrute de música sem distracções com o excepcional cancelamento de ruído.

Som extra potente
• Diafragmas de qualidade de 8,6 mm com íman potente
• Cabo reforçado com 2,5 mm de diâmetro para som mais potente

Concebidos para a comodidade
• Cabo reforçado para durabilidade
• Compensador de cabo em aço para molas para uma utilização exigente

O melhor conforto na utilização
• Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si
• Estrutura do auricular com contornos para um conforto de utilização mais prolongado



 Cabo com 2,5 mm de diâmetro
Cabo reforçado com 2,5 mm de diâmetro e 
estrutura robusta dos auscultadores proporcionam 
um som excelente e graves profundos.

Diafragmas potentes de 8,6 mm

Diafragma de qualidade de 8,6 mm reforçado por um 
íman potente para uma produção eficiente de uma 
baixa gama de frequências

3 pares de capas à escolha

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

Estrutura do auricular com contornos
Estrutura do auricular com contornos para um 
conforto de utilização durante longas horas.

Cabo reforçado
Cabo reforçado com 2,5 mm de diâmetro e 
estrutura robusta dos auscultadores, a solução para 
os apreciadores de batidas fortes

Compensador de cabo em aço para 
molas

O compensador de cabo em aço para molas e a 
posterior da estrutura em borracha proporcionam 
uma protecção extra para resistir à utilização mais 
exigente.
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Design
• Cor: Azul

Som
• Sistema acústico: Sem-fechado
• Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Sensibilidade: 107 dB

• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Entrada máxima de corrente: 20 mW

Conectividade
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: banhado a ouro
•

Especificações
Auscultadores
Diafragmas 8,6 mm/post. semi-fechada Auricular
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