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Auscultadores com fita 
para a cabeça

SHJ047
Conforto máximo e adaptação garantida

Novas almofadas AirPad para máximo conforto
Com estes auscultadores Nike Sport Motion, pode ter a certeza que se mantêm no lugar 
até com os exercícios mais vigorosos. As novas almofadas AirPad mantêm a frescura e o 
conforto. Um enrolador do cabo é incluído para organizar comodamente o cabo.

Inovação para Atletas
• O organizador de cabos Nike oferece-lhe uma fácil organização do cabo
• Permanece confortavelmente na orelha quando está em movimento
• O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.
• As almofadas Nike AirPad garantem um excelente conforto desportivo
• para utilização durante a prática de desportos
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves
• A fita ultra leve para a cabeça melhora o conforto e a adaptação
 



 Nike AirPad
As almofadas Nike AirPad são ultra-suaves e 
possuem orifícios de ventilação extra-grandes, 
garantindo ergonomia e frescura excepcionais

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Magneto de 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.

Fita ultra leve para a cabeça
A esguia fita em aço inoxidável para a cabeça é tão 
leve que quase nem dará conta que está a usá-la.
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 10 - 20 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 44716 8
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Peso bruto: 2,606 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39 x 20,6 x 27,4 cm

• Peso líquido: 0,354 kg
• Tara: 2,252 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 44714 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,1235 kg
• Peso líquido: 0,0295 kg
• Tara: 0,094 kg
•
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