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 maneira de animar os seus jogos! Os auscultadores para jogos SHG 8050 

nte dobráveis acrescentam sensacionais vibrações sónicas através de almofadas 

a cada efeito sonoro explosivo nos dispositivos de jogos de consola ou portáteis.

 no jogo!
ntásticas vibrações sónicas permitem-lhe sentir o jogo

ragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista

 esquece que os está a usar!
a leve para a cabeça assegura o conforto e aumenta a durabilidade

re pronto
 incluída para que possa utilizar o produto imediatamente
quado para utilização com todas as consolas de jogos mais populares
nsão com 1,8 m para maior liberdade de movimentos
o dobrável para a cabeça facilita o transporte dos auscultadores
 

Philips
Auscultadores Portáteis 
para Jogos

SHG8055



 

Som
• Diafragma: Neodímio 32 mm
• Frequência de resposta: 15-22.000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Tipo: Neodímio

Conectividade
• Ligação de Cabo: 3,5 mm, banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 m + 1,8 m
• Conector: Adaptador GBA & 3,5 para 2x RCA
• Tipo de cabo: OFC

Conveniência
• Controlo de vibração

Acessórios
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída

Corrente
• Tipo de bateria: AAA, LR03

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

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

19,8 x 28,5 x 6,2 cm
• EAN: 87 10895 97900 9
• Peso bruto: 0,182 kg
• Peso líquido: 0,017 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0.165 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 10895 97901 6
• Peso bruto: 2,153 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

28,7 x 21 x 30,5 cm
• Peso líquido: 0.068 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Tara: 2,085 kg
•
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