
 

 

Philips
Auscultadores com aro 
para a cabeça

SHH8608
Som transparente

para o seu telemóvel
Surpreenda-se com o som transparente com tons agudos nítidos, graves profundos e isolamento de 

ruído. A fita para a cabeça em polímeros com resistência industrial é altamente flexível e inquebrável. 

A sua fita interior almofadada e auto-ajustável envolve confortavelmente a sua cabeça.

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

Concebido a pensar em si
• Fita interior para a cabeça regulável
• Aro para a cabeça flexível e resistente

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

Desfrute de som de qualidade
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

Sempre pronto a partir
• O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto



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

Fita interior para a cabeça regulável
Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior 
são ajustados deslizando um aro para a cabeça 
extensível para a posição correcta. Isto pode ser 
incómodo, visto que normalmente isto tem de ser 
feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. 
Arranje a sua música mais rapidamente e com maior 
facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, 
com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente 
ao formato e tamanho da sua cabeça.

Aro para a cabeça flexível e resistente
Auscultadores para usar no exterior têm de ser 
suficientemente fortes para aguentar a azáfama da 
vida em movimento. Mas, a utilização de materiais 
rígidos não é minimamente confortável. Este aro 
para a cabeça utiliza um polímero com resistência 
industrial, que é forte e, em simultâneo, 
suficientemente flexível para proporcionar um 
excelente conforto de utilização. Pode até torcê-lo 
sem o partir nem deformar.

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.

Cabo de um único lado
O cabo é convenientemente ligado apenas a um lado, 
reduzindo consideravelmente o risco de 
enrolamento e simplificando a sua recolha para 
arrumação.
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Som
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Frequência de resposta: 8 - 23 500 Hz
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 103 dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 30 cm + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC
• Ligação de Cabo: Um único lado

Acessórios
• Extensão: 1 m
• Bolsa para arrumação: Incluído

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

20 x 21,5 x 8,5 cm
• Peso líquido: 0,158 kg
• Peso bruto: 0,31 kg
• Tara: 0,152 kg
• EAN: 87 12581 48150 6

• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

56,6 x 44 x 24,2 cm
• Peso líquido: 1,896 kg
• Peso bruto: 5,98 kg
• Tara: 4,084 kg
• EAN: 87 12581 48151 3
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

27,5 x 21,2 x 22,5 cm
• Peso líquido: 0,474 kg
• Peso bruto: 1,23 kg
• Tara: 0,756 kg
• EAN: 87 12581 48152 0
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,15 kg
•
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