
 

 

Philips
Auriculares com 
microfone

Diafragmas 8,6 mm/post. semi-

fechada

Auricular

SHE8105BK
Graves profundos e puros – sempre

numa estrutura sólida em metal
Os auriculares SHE8105 da Philips dispõem de diafragmas de alta qualidade para graves 

verdadeiramente profundos e uma estrutura resistente em alumínio para pureza de som. As saídas de 

som ovais asseguram um conforto ergonómico, enquanto o comando no fio lhe permite alternar 

facilmente entre música e chamadas.

Desfrute de som de qualidade
• Diafragmas de 8,6 mm melhorados para graves profundos com capacidade de resposta
• Estrutura resistente em alumínio previne vibrações para clareza de som

O melhor conforto na utilização
• Estrutura curva e saídas de som ovais para um conforto ergonómico
• Pontas de silicone disponíveis em três tamanhos para adaptação personalizada

Sempre pronto a partir
• O guia anti-emaranhamento mantém os cabos juntos e arrumados
• Flexi-Grip duradoura para ligação forte de auscultadores e cabo
• Equipados com comando no fio para música e chamadas, com microfone



 Compartimento de alumínio

A estrutura dos auscultadores é fabricada em 
alumínio resistente, que previne vibrações para um 
desempenho de som mais puro. Além disso, esta 
protege os auriculares do desgaste do uso diário.

Guia anti-emaranhamento

O guia anti-emaranhamento inteligente ajuda-o a 
manter facilmente os dois cabos dos auriculares 
juntos, bastando deslizá-lo para cima. Acabaram-se 
os momentos incómodos com emaranhamentos ou 
nós!

Ligação Flexi-Grip duradoura
Este conector delicado, mas duradouro e flexível, 
entre o auricular e cabo ajuda a proteger contra 
potenciais danos causados por torções repetidas.

Comando no fio com microfone

O microfone incorporado permite-lhe alternar 
facilmente entre a audição de música e a recepção de 
chamadas, para se manter sempre ligado.

Saídas de som ovais
Os seus auriculares são concebidos com precisão 
para se adaptarem a qualquer ouvido. A saída de som 
oval e a arquitectura curva ergonómicas asseguram 
uma adaptação optimizada, segura e confortável - 
sempre.

Diafragmas 8,6 mm melhorados

Diafragmas de 8,6 mm melhorados para graves 
profundos com capacidade de resposta

Pontas de silicone em três tamanhos

Os seus auriculares são fornecidos com uma 
selecção de pontas de 3 tamanhos, de pequeno a 
grande, para que possa escolher a adaptação perfeita 
para as suas orelhas.
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Especificações
Design
• Cor: Preto

Som
• Sistema acústico: Sem-fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 8 - 24 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: Cobre
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Entrada máxima de corrente: 30 mW

Conectividade
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Microfone: Microfone incorporado
• Compatível com:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tipo de cabo: OFC
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: banhado a ouro
•
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