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Auscultadores Leves

SHL1000
Leveza, conforto e som potente

Design leve e duradouro
O design de aro para a cabeça ultra-leve e as protecções suaves para os ouvidos são tão 
confortáveis que terá a sensação de que não as está a usar, mesmo em caso de audição 
prolongada.

Para um prazer musical sem limites
• O diafragma do altifalante de 32 mm proporciona um óptimo desempenho de som

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• A fita ultra leve para a cabeça melhora o conforto e a adaptação
• Aro para a cabeça simples totalmente ajustável para melhor adaptação
• Protecções almofadadas macias proporcionam um conforto extra



 Diafragma do altifalante de 32 mm
Compacto para uma utilização confortável, mas 
suficientemente grande para proporcionar um som 
potente e nítido, o diafragma do altifalante de 32 mm 
tem o tamanho ideal para desfrutar de música sem 
distorções.

Fita ultra leve para a cabeça
O aro fino e ultra leve para a cabeça é tão leve que 
nem dará conta de que está a usá-lo.

Design simples do aro para a cabeça
O Design do aro para a cabeça é muito simples, mas 
é totalmente ajustável para se adaptar a cabeças de 
todos os tamanhos.

Protecções almofadadas
As protecções são totalmente almofadadas com 
espuma macia. Sentir-se-á tão confortável que não 
irá notar que está a utilizar os auscultadores.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Ferrite
• Diafragma: topo Mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 22 - 20 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Sensibilidade: 99 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: banhado a crómio
• Tipo de cabo: LC-OFC

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,504 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21 x 14,8 x 23,6 cm
• Peso líquido: 0,186 kg
• Tara: 0,318 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• GTIN: 1 69 23410 71184 1

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

19,6 x 22,2 x 6,2 cm
• Peso bruto: 0,13121 kg
• Peso líquido: 0,062 kg
• Tara: 0,06921 kg
• EAN: 69 23410 71184 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

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

14,5 x 16,2 x 5,9 cm
• Peso: 0,062 kg
•
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