
 

 

Philips Walita
Fones de ouvido intra-
auriculares

SHE6000
Cerque-se de música

Design Virtual Surround Sound patenteado
Sinta a música através destes 'alto-falantes refletidos' com design patenteado. Um efeito de som 

surround é criado proporcionando uma experiência de áudio Hi-Fi envolvente, como se você estivesse 

em um show ao vivo. Com quatro tamanhos de protetor para oferecer um ajuste preciso e perfeito.

Música para seus ouvidos
• Design Surround Sound para um efeito sonoro real e pleno
• O ímã de neodímio melhora o desempenho dos graves e a sensibilidade
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável

Perfeito para você e seu estilo de vida
• Driver do alto-falante de 13,5 mm para um maior conforto
• Quatro tamanhos de protetores de borracha para um ajuste preciso e perfeito

Sempre pronto para acompanhá-lo
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível
• Estojo para armazenamento incluído



 Efeito de som surround
O design patenteado destes 'alto-falantes refletidos' 
cria um efeito de som surround proporcionando 
uma experiência de áudio Hi-Fi envolvente, como se 
você estivesse em um show ao vivo.

Ímã de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e maior qualidade global de som.

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.

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.

Quatro tamanhos de protetores de 
borracha
Agora disponível em XS (extrapequeno)! Com 
quatro tamanhos de protetores, você terá um ajuste 
preciso e perfeito

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a conexão do 
cabo contra danos que podem ocorrer devido a 
dobras repetitivas.

Estojo para armazenamento incluído
Estojo para armazenamento incluído
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Resposta em freqüência: 14 a 22.000 Hz Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 104 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
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Estojo para armazenamento

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,275 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Peso líquido: 0,105 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,17 kg
• Peso bruto: 0,606 lb
• GTIN: 2 06 09585 18072 1
• Embalagem interna (L x L x A): 

4,2 x 4,1 x 7,5 polegadas

• Peso líquido: 0,231 lb
• Peso da embalagem: 0,375 lb

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,618 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

23,6 x 23 x 42,1 cm
• Peso líquido: 0,84 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 1,778 kg
• Peso bruto: 5,772 lb
• GTIN: 1 06 09585 18072 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

9,3 x 9,1 x 16,6 polegadas
• Peso líquido: 1,852 lb
• Peso da embalagem: 3,920 lb

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

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,069 kg
• Peso líquido: 0,035 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,034 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,7 x 6,7 x 1,2 polegadas
• Peso bruto: 0,152 lb
• Peso líquido: 0,077 lb
• Peso da embalagem: 0,075 lb
• UPC: 6 09585 18072 7
•
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