
 

 

Philips
Fones de ouvido com alça

Estilo DJ
Azul

SHL3000BL
Som mais potente

Fones de ouvido estilo DJ.
Os fones de ouvido SHL3000 da Philips reproduzem som e graves potentes. Graças às 
conchas auditivas macias giratórias, você ouvirá músicas com qualidade e conforto aonde 
for.

Excelente qualidade de som
• Acústica do tipo fechada que oferece excelente isolamento do som
• Drivers de alto-falante de 32 mm que oferecem som dinâmico e potente

Confortável para uso prolongado
• Conchas auditivas e alças ajustáveis perfeitas para qualquer pessoa
• Almofadas macias para conforto em uso prolongado

Praticidade
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• Dobrável para facilitar o transporte



 Alto-falante de 32mm

Drivers de alto-falante de 32 mm que oferecem som 
dinâmico e potente

Almofadas macias para mais conforto

Almofadas macias para conforto em uso prolongado

Alça ajustável

Conchas auditivas e alças ajustáveis perfeitas para 
qualquer pessoa
SHL3000BL/00
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Áudio
• Sistema acústico: fechado
• Resposta de frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 24 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 1000 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conexão por cabo: de dois lados
• Conector: 3,5 mm

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 71604 7
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,95 x 25,7 x 4,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,9 x 10,1 x 1,8 polegadas
• Peso bruto: 0,2285 kg
• Peso bruto: 0,504 lb
• Peso líquido: 0,1405 kg
• Peso líquido: 0,31 lb

• Peso da embalagem: 0,194 lb
• Peso da embalagem: 0,088 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Embalagem externa
• GTIN: 1 69 23410 71604 4
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Peso bruto: 1,7154 kg
• Peso bruto: 3,781 lb
• Embalagem externa (L x L x A): 

12,1 x 8,4 x 11,3 polegadas
• Embalagem externa (L x L x A): 

30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Peso líquido: 0,843 kg
• Peso líquido: 1,858 lb
• Peso da embalagem: 1,923 lb
• Peso da embalagem: 0,8724 kg

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

6,0 x 7,3 x 1,6 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,1405 kg
• Peso: 0,310 lb
•
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