
 

 

Philips
Auscultadores com 
microfone

Diafragmas de 40 mm/posterior 

fechada

On-ear
Protecções almofadadas 
respiráveis
Dobragem compacta

SHL3265RD
Detalhes nítidos com graves 

de alto impacto
Os SHL3265 proporcionam um desempenho para DJs em ascensão. Diafragmas em neodímio de 40 

mm oferecem graves dinâmicos, enquanto as protecções para os ouvidos ajustáveis rodam a 165° para 

um controlo fácil. Equipados para uma potência de 2000 mW, os auscultadores não apresentam 

distorções, mesmo a volumes elevados.

Experiência de audição perfeita
• Diafragmas dos altifalantes de 40 mm para som potente e dinâmico
• 2000 mW de potência, sem distorção mesmo a volumes elevados
• Acústica de tipo fechado para um bom isolamento de som

Confortável para utilizações prolongadas
• Protec. p/ ouvidos ajustáveis e aro p/ cabeça adapta-se a qualquer cabeça
• Protecções para as orelhas macias com 80 mm de diâmetro para um conforto de audição mais 

prolongado

Práticos e duradouros
• O cabo com 1,2 m de comprimento é ideal para utilização no exterior
• Design dobrável compacto com auriculares reversíveis
• Os auriculares rodam a 165° para melhor controlo e flexibilidade extra
• Testado com 12 000 dobras do cabo para uma durabilidade assegurada
• Botão para atender e microfone no fio para chamadas em mãos livres simples



 Cabo com 1,2 m de comprimento

O cabo com 1,2 m de comprimento é ideal 
para utilização no exterior

Elevado controlo de potência de 
2000 mW
A elevada potência permite um alto 
desempenho, independentemente do volume 
ou da fonte. O som é limpo e sem distorções, 
mesmo a volumes elevados ou a níveis altos de 
potência de entrada de áudio.

Diafragma do altifalante de 40 mm

Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em 
neodímio proporcionam uma excelente 
clareza de som com graves de alto impacto.

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos 
ajustáveis

As protecções ajustáveis para as orelhas e o 
aro para a cabeça foram concebidos para se 
esquecer que os está a utilizar.

Acústica de tipo fechado

O sistema com parte posterior fechada isola o 
ruído ambiente para uma audição envolvente

Design dobrável compacto
Concebidos para lhe proporcionar a melhor 
experiência em movimento, os SHL3260 
podem ser dobrados para uma portabilidade 
perfeita e uma arrumação fácil. O design 
inteligente e a selecção cuidadosa de 
componentes, incluindo articulações robustas, 
permitem que estes sejam manuseados com 
facilidade.

Auriculares rodam a 165°
Concebidos a pensar nos aspirantes a DJ, os 
auriculares dos auscultadores rodam cada um 
a 165° para uma audição cómoda com um só 
ouvido enquanto mistura faixas. A rotatividade 
também pode ser útil durante a audição 
normal, quando precisa de ouvir sons 
exteriores.

Botão para atender e microfone no fio

Botão para atender e microfone no fio para 
chamadas em mãos livres simples

Protecções para as orelhas macias e 
respiráveis

As proteções para as orelhas são suaves e mais 
respiráveis, aliviando a pressão e o calor para 
um conforto de utilização mais duradouro.

Testado com 12 000 dobras do cabo
Testado com 12 000 dobras do cabo para uma 
durabilidade assegurada
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15 x 18,5 x 4,5 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7,3 x 1,8 polegada
• Peso: 0,17 kg
• Peso: 0,375 lb

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

24,3 x 21 x 23 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

9,6 x 8,3 x 9,1 polegada
• Peso líquido: 0,51 kg
• Peso líquido: 1,124 lb
• Peso bruto: 1,15 kg
• Peso bruto: 2,535 lb
• Tara: 0,64 kg
• Tara: 1,411 lb
• GTIN: 1 69 25970 70393 9
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 8 - 27000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 2000 mW

• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Diafragma: PET

Design
• Cor: Vermelho

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Ligação de Cabo: cabo de um único lado
• Conector: 3,5 mm

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

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,9 x 3,0 polegada
• Peso líquido: 0,17 kg
• Peso líquido: 0,375 lb
• Peso bruto: 0,31 kg
• Peso bruto: 0,683 lb
• Tara: 0,14 kg
• Tara: 0,309 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• EAN: 69 25970 70393 2
•
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