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SHE8000
Dê potência aos graves

Revestimento antideslizante para adaptação fácil
SHE8000/10 com altifalantes minúsculos de qualidade superior que fornecem um som rico, cristalino e 

com graves profundos. Um compensador de cabo integrado resiste à tracção para maior durabilidade, 

revestimento antideslizante para uma adaptação fácil. Com capas de silicone extra macias para um 

conforto duradouro.

Desfrute de som de qualidade
• Saídas Turbo Bass para sons graves mais profundos e mais ricos
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

O melhor conforto na utilização
• Caract. ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
• As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto

Sempre pronto a partir
• Guia anti-emaranhamento
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Para graves mais profundos e mais ricos

As saídas Turbo Bass permitem a movimentação do 
ar para obter uma reprodução de alta fidelidade dos 
sons graves mais profundos e mais ricos.

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores 
de isolamento perfeito cortam significativamente o 
ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade 
de som em definições de volume mais baixo e uma 
vida da bateria alargada.

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

Design de ajuste perfeito
A superioridade do design do modelo de acústica em 
ângulo (ligeira inclinação de 15 graus inspirada na 
anatomia do ouvido humano) permite um ajuste 
natural e o máximo conforto.

Capas de silicone ultra macias (3 tam.)

As capas de silicone ultra-macias em 3 tamanhos 
destes auriculares Philips adaptam-se na perfeição 

aos seus ouvidos, sem os pressionarem, mas 
cancelando o ruído indesejado.

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.

Design Flexi-Grip

O material macio Flexi-grip que reveste o corpo dos 
auscultadores melhora o seu desempenho e 
aumenta a sua durabilidade. Protege a ligação dos 
fios contra potenciais danos associados à dobragem 
dos auscultadores e evita o contacto frequente com 
os dedos do utilizador durante a colocação e 
remoção.
SHE8000/10

Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 10 mm
• Entrada máxima de corrente: 15 mW

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

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

9,6 x 17,4 x 3,2 cm
• Peso líquido: 0,012 kg
• Peso bruto: 0,055 kg
• Tara: 0,043 kg
• EAN: 69 23410 70812 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

43,3 x 21 x 17,9 cm
• Peso líquido: 0,288 kg
• Peso bruto: 1,95 kg
• Tara: 1,662 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• GTIN: 1 69 23410 70812 4

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

10,6 x 10 x 16,5 cm
• Peso líquido: 0,036 kg
• Peso bruto: 0,21 kg
• Tara: 0,174 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• GTIN: 2 69 23410 70812 1

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 125,9 cm
• Dimensões do produto (L x A): 0,001 x 0,001 cm
• Peso: 0,01 kg
•
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