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SHE7005
Adaptação compacta

Para o seu telemóvel
Auscultadores SHE7005/00 com altifalantes micro eficientes para graves fortes e som nítido. Um design 

de auricular ultra pequeno para uma adaptação compacta, óptimo para uma audição ao longo de várias 

horas. Com fios antiemaranhamento - uma arrumação de fios perfeita para evitar emaranhamentos.

Desfrute de som de qualidade
• Altifalantes pequenos e eficientes reproduzem um som preciso com graves
• Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Utilize por mais tempo
• Auricular ultra pequeno para uma adaptação perfeita e confortável
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos

Sempre pronto a partir
• Guia anti-emaranhamento
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

Concebido a pensar em si
• Ficha de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson, Samsung
• Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza



 Altifalantes pequenos e eficientes

Os altifalantes pequenos e eficientes para auriculares 
Philips asseguram uma adaptação exacta e 
proporcionam um som preciso com graves 
poderosos, ideais para o seu prazer de audição.

Barreira auricular perfeita
Os diafragmas super pequenos dos altifalantes destes 
auriculares Philips cabem confortavelmente no 
interior da orelha e, graças à sua adaptação 
excepcional, o ruído exterior é bloqueado para uma 
experiência de audição de alta intensidade.

Auricular ultra pequeno

Design de auricular ultra pequeno e leve para um 
ajuste perfeito em orelhas mais pequenas, para 
longas horas de audição.

Adaptação perfeita a todos os ouvidos

Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno ao grande, de 
certeza que há um par que permite que os 
auriculares Philips se adaptem perfeitamente aos 
seus ouvidos.

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

Guia anti-emaranhamento

Quando guarda os auscultadores, os cabos poderão 
enrolar-se se não forem guardados cuidadosamente. 
Isto dificulta a tarefa de arrumar os auscultadores e 
prepará-los para a utilização. Com esta solução, 
basta deslizar a guia em direcção aos auscultadores 
para manter os dois cabos juntos e minimizar a 
possibilidade de emaranhamento.

Conector de 3,5 mm extra
Conector estéreo de 3,5 mm extra para Nokia, Sony 
Ericsson e Samsung

Microfone sensível e fino
Microfone sensível e fino para captar a sua voz com 
clareza
SHE7005/00

Especificações
Som
• Frequência de resposta: 10 Hz - 23 500 Hz
• Impedância: 16 Ohms
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Sistema acústico: Fechado

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

Embalagem interior
• Peso bruto: 0,377 lb
• Peso bruto: 0,171 kg
• GTIN: 2 69 23410 71470 2
• Embalagem interior (C x L x A): 

7,1 x 3,3 x 4,1 polegada
• Embalagem interior (C x L x A): 

18 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,112 lb
• Peso líquido: 0,051 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,265 lb
• Tara: 0,120 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,697 lb
• Peso bruto: 1,677 kg
• GTIN: 1 69 23410 71470 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15 x 7,4 x 9,8 polegada
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,2 x 18,7 x 25 cm
• Peso líquido: 0,899 lb
• Peso líquido: 0,408 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 2,798 lb
• Tara: 1,269 kg

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

3,8 x 6,8 x 1 polegada
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,7 x 17,2 x 2,6 cm
• EAN: 69 23410 71470 8
• Peso bruto: 0,088 lb
• Peso bruto: 0,04 kg
• Peso líquido: 0,037 lb
• Peso líquido: 0,017 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,051 lb
• Tara: 0,023 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

0,5 x 0,4 x 0,4 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,39 x 0,91 x 1,1 cm
• Peso: 0,017 kg
• Peso: 0,037 lb
•
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