
 

Philips
Auscultadores Portáteis 
para Jogos

SHG8010
Vamos a jogar!

Sistema SonicVibes
Os auriculares para jogos SHG 8010, com o sensacional sistema SonicVibes, dão vida aos 
jogos em dispositivos portáteis! Irá sentir cada golpe e explosão através das almofadas 
para o pescoço. Estes confortáveis auriculares são adequados para todas as idades.

Entre no jogo!
• As fantásticas vibrações sónicas permitem-lhe sentir o jogo
• Diafragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista

Até se esquece que os está a usar!
• A forma de colar futurista adapta-se perfeitamente ao seu pescoço
• Auriculares ultraconfortáveis indicados para todas as idades

Sempre pronto
• Pilha incluída para que possa utilizar o produto imediatamente
• Adequados para as principais consolas de jogos portáteis
• A bolsa de transporte protege os auscultadores quando não estão em uso.
 



 Sistema SonicVibes
Terá a verdadeira sensação de fazer parte do jogo, 
sentindo cada golpe, pancada ou vibração através de 
vibradores de movimento situados 
independentemente do altifalante. Torna os jogos de 
acção mais excitantes do que nunca.

Potentes diafragmas dos altifalantes
Os potentes diafragmas dos altifalantes produzem 
um som ultra-realista, mergulhando-o por completo 
no jogo.

Forma de colar futurista
A forma de colar futurista e o design ergonómico 
permitem um ajuste perfeito ao seu pescoço, 
assegurando sempre uma experiência de jogo 
perfeita.

Auriculares confortáveis
Concebidos para todas as idades, os auriculares 
extremamente confortáveis irão mergulhá-lo por 
completo no jogo. Até se esquece que os está a usar.

Pilha incluída
Não precisa de comprar pilhas. Coloque as pilhas 
fornecidas e divirta-se!

Adequados para jogos portáteis
Adequados para as principais marcas de consolas de 
jogos portáteis e Pocket PC. Basta ligá-los com a 
ficha para auscultadores de 3,5 mm.

Bolsa de transporte incluída
Proteja os auscultadores e evite o enrolamento dos 
fios guardando-os nesta bolsa prática e macia.
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Destaques
• Largura: 35 mm
•

Som
• Diafragma: 13,5 mm, neodímio
• Frequência de resposta: 15-22.000 Hz
• Impedância: 16
• Entrada máxima de corrente: 5 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Tipo: Neodímio

Conectividade
• Ligação de Cabo: 3,5 mm, banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: Adaptador GBA
• Tipo de cabo: OFC

Comodidade
• Controlo de vibração

Acessórios
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída

Potência
• Tipo de bateria: AAA, LR03

• Voltagem da bateria: 1,5 V V
• Número de pilhas: 1

Embalagem exterior
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86687 3
• Peso bruto: 1,450 kg
• Altura: 320 mm
• Comprimento: 250 mm
• Peso líquido: 1.160 kg
• Quantidade: 4
• Tara: 0,290 kg
• Largura: 175 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86685 9
• Peso bruto: 0,290 kg
• Altura: 290 mm
• Comprimento: 200 mm
• Peso líquido: 0.150 kg
• Tara: 0,140 kg
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