
 

 

Philips
Fones de ouvidos leves

Auricular
Pretos

SHL1700
Leves, confortáveis e com som potente

Design leve e durável
Fones de ouvido com alça extremamente leve e almofadas auriculares macias tão confortáveis que 
você nem sentirá que está com os fones, mesmo usando-os por muito tempo. As conchas 
auditivas são articuladas para que os fones possam ser guardados horizontalmente.

Para curtir suas músicas com todo prazer
• Driver de alto-falante de 30 mm: saídas com desempenho de som profissional

Perfeito para você e seu estilo de vida
• A alça ultraleve melhora o conforto e a adaptação
• Alça simples e totalmente ajustável para encaixe perfeito
• Conchas auditivas totalmente acolchoadas para um maior conforto

Sempre pronto para acompanhá-lo
• A alça dobrável facilita transportar o fone de ouvido



 Driver de alto-falante de 30 mm
Compacto para oferecer conforto, mas grande o 
suficiente para emitir som nítido e potente. O driver 
de alto-falante de 30 mm tem o tamanho perfeito 
para proporcionar o desempenho máximo em 
audições sem distorções.

Alça ultraleve
A alça fina e leve de aço inoxidável é tão leve que 
você quase esquece que está usando.

Alça c/ design simples
Haste de apoio na nuca com design muito simples, 
mas totalmente ajustável para todos os tamanhos de 
cabeça.

Conchas auditivas acolchoadas
Os fones de ouvido são totalmente acolchoados 
com espuma delicada. Eles são tão confortáveis que 
você quase esquece que está usando.

Alça dobrável
O fone de ouvido pode ser dobrado em tamanho 
pequeno, para ser guardado em local conveniente 
quando não estiver em uso.
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Áudio
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Resposta de frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada de energia máxima: 30 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: cromado
• Tipo de cabo: Cobre

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,6405 kg

• Embalagem externa (L x L x A): 24 x 11 x 21 cm
• Peso líquido: 0,204 kg
• Peso da embalagem: 0,4365 kg
• EAN: 87 12581 59557 9
• Número de embalagens para o cliente: 3

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

19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,164 kg
• Peso líquido: 0,068 kg
• Peso da embalagem: 0,096 kg
• EAN: 69 23410 70901 8
• Número de produtos inclusos: 3
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

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

14 x 16,5 x 5,5 cm
• Peso: 0,0679 kg
•

Especificações
Fones de ouvidos leves
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