
 

Philips
Auscultadores com 
Gancho de Orelhas

SHH4808
Graves poderosos para telemóveis

Fixação firme com ganchos de orelha macios ajustáveis
Muito confortáveis para utilização activa, estes auscultadores com gancho de ouvido e auriculares com 

almofadas de ar proporcionam um som poderoso melhorado por saídas de graves profundos 

directamente para os seus ouvidos. Acústica e comprimento de cabo optimizados para utilização em 

telemóveis.

Música para os seus ouvidos
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

O melhor conforto na utilização
• Fixação firme com ganchos de orelha macios ajustáveis

Sempre pronto a partir
• Guia anti-emaranhamento
• Permanece confortavelmente na orelha quando está em movimento
• A construção extremamente resistente prolonga a vida do produto

Adapta-se ao seu telemóvel com leitor de música
• Comprimento do cabo adequado para usar com microfone
 



 Saída dos graves
A saída dos graves permite o movimento de ar para 
som melhorado com graves profundos e ricos

Ganchos de orelha macios e ajustáveis
Ajuste facilmente o tamanho destes ganchos de 
orelha macios deslizando a parte interior em 
borracha do gancho de orelha para cima ou para 
baixo. Pode fazer isto enquanto tem os 
auscultadores colocados para conseguir uma 
adaptação segura e confortável em qualquer 
situação.

Concebido para uma utilização activa
Quer esteja a correr, a andar de bicicleta ou a 
participar num qualquer passatempo activo, estes 
auscultadores permanecem confortavelmente na 
orelha.

Extremamente resistente
Graças ao design que o torna resistente a pancadas 
provocadas por uma utilização descuidada e ao facto 
de ser feito com materiais fortes, poderá beneficiar 
de um produto com uma vida extra prolongada.

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.

Auscultadores para usar com microfone
O comprimento do cabo destes auscultadores foi 
concebido para a captação de som a partir do 
microfone do seu conector de auscultadores. O 
comprimento de cabo geral destes auscultadores 
também pode ser optimizado se estes forem 
combinados com um conector de auscultadores. Os 
conectores de auscultadores permitem a utilização 
de auscultadores padrão (sem um microfone e com 
uma ficha de auscultadores padrão de 3,5 mm) com 
um telemóvel. São fornecidos frequentemente com 
telemóveis, mas também podem ser adquiridos em 
separado. Os conectores de auscultadores Philips 
SHH1XXX estão disponíveis para a maioria de 
marcas de telemóveis. Este também optimiza o 
comprimento de cabo geral para o telemóvel.
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diafragma: topo Mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 12 - 23 500 Hz Hz
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 13,5 mm
• Tipo: Dinâmica
• Impedância: 16 ohm

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 30 cm + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 49168 0
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Peso bruto: 0,426 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

20,4 x 11,1 x 17,5 cm

• Peso líquido: 0,093 kg
• Tara: 0,333 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 49167 3
• Número de embalagens para o consumidor: 48
• Peso bruto: 4,048 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

44 x 24,8 x 39 cm
• Peso líquido: 0,744 kg
• Tara: 3,304 kg

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

10,2 x 18 x 3,2 cm
• EAN: 87 12581 49166 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Peso bruto: 0,0555 kg
• Peso líquido: 0,0155 kg
• Tara: 0,04 kg

Acessórios
• Extensão: 1 m
•
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