
 

 

Philips
Auriculares

Isolamento de ruído

SHE8500WT
Graves extra

Isolamento de ruído
Auriculares para um som extraordinário. Os altifalantes ultra-pequenos de alta qualidade e a selecção 

de 3 tamanhos de capas aproximam o som dos seus ouvidos, criando ao mesmo tempo uma barreira 

perfeita que bloqueia o ruído externo. A selecção de tamanhos das capas também assegura uma 

utilização confortável.

Música para os seus ouvidos
• Isolamento passivo de ruído para melhor som com volume mais baixo
• Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves e a sensibilidade

Feito à sua medida
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos
• Os auscultadores ergonómicos aumentam 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



 Isolamento passivo de ruído
O ajustamento perfeito nas suas orelhas evita que 
ruído de fundo indesejado estrague o prazer de 
desfrutar da sua música favorita. Isto significa que 
pode desfrutar da excelente qualidade de som dos 
auscultadores em definições de volume baixo e ter o 
benefício de uma bateria com vida útil alargada.

Ímanes em 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.

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.

Adaptação confortável
Estes auscultadores têm um design ergonómico que 
oferece um conforto extra e maior prazer em 
audições prolongadas.

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.

Cabo de 1,2 m
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: PET
• Impedância: 16 ohms
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 10 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sistema acústico: Sem-fechado
• Frequência de resposta: 8 - 24 500 Hz

Design
• Cor: Branco

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

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte
•

Especificações
Auriculares
Isolamento de ruído
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