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Auscultadores

SHE5920
Envolva-se na sua música

Design de som virtual surround patenteado
Auriculares com som Virtual Surround de design inovador e altifalantes com reflexão que 
conferem uma dimensão extra à música em movimento

Música para os seus ouvidos
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
• Fio de Alumínio Revestido a Cobre melhora a qualidade do som
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves
• Design Virtual Surround para um som realista e confortável

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• O controlador dos altifalantes de 15 mm optimiza o conforto de utilização
• O cabo assimétrico mantém o cabo afastado

Sempre pronto a partir
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Controlador dos altifalantes, 15 mm
Suficientemente pequeno para um conforto de 
utilização perfeito e suficientemente grande para 
proporcionar um som nítido e sem distorção, o 
controlador dos altifalantes de 15 mm tem o 
tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

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.

Sistema assimétrico de cabos
Uma solução simples mas altamente eficaz para o 
problema do enrolamento de cabos e que resulta na 
perfeição ao permitir pendurar o cabo atrás do 
pescoço, em vez de sob o queixo.

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.

Bobina de voz CCAW
Utilizando um Fio de Alumínio Revestido a Cobre 
(CCAW) no controlador da bobina de voz dos 
auscultadores, a qualidade do som melhora 
consideravelmente.

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a ligação do cabo 
contra danos que poderiam ocorrer devido a uma 
utilização constante.

Magneto de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte e maior sensibilidade numa 
bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor 
qualidade geral do som.

Design Virtual Surround
Este design de 'altifalante com reflexão' patenteado 
pela Philips cria um efeito de som surround virtual, 
capaz de proporcionar uma experiência sonora 
surpreendente, anteriormente conseguida apenas 
através de circuitos de atraso do tempo e 
processadores de sinal. Possibilita uma utilização 
mais prolongada e muito menos cansativa.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 16 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 15 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 ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Mala de transporte

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 42136 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6

• Peso bruto: 0,609 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,3 x 18,3 x 11,8 cm
• Peso líquido: 0,108 kg
• Tara: 0,501 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 42137 3
• Número de embalagens para o consumidor: 48
• Peso bruto: 5,788 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

50,8 x 38,8 x 27,6 cm
• Peso líquido: 0,864 kg
• Tara: 4,924 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 42135 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10 x 17,6 x 3,9 cm
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso líquido: 0,018 kg
• Tara: 0,056 kg
•
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