
 

 

Philips
Auscultadores com aro p/ 
a cabeça

SHL5003
Por amor à música

Onde quer que vá!
Estes auscultadores foram concebidos para desfrutar da sua música em qualquer lugar. 
As protecções suaves permitem-lhe ouvir continuamente as suas faixas favoritas. A 
óptima qualidade de som proporciona-lhe uma nova experiência de audição.

Até se esquece que os está a usar!
• Fita para a cabeça em aço flexível para utilização confortável na sua cabeça
• A fita leve para a cabeça assegura o conforto e aumenta a durabilidade
• Protecções suaves para os ouvidos para audição contínua

Por amor à música
• Altifalante com 30 mm de diâmetro fornece-lhe um óptimo som com graves profundos
• Isolamento de ruído para música pura

Em qualquer lugar
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis



 Protecções suaves para os ouvidos
Protecções suaves para ouvidos em couro para 
poder ouvir continuamente as suas faixas favoritas.

Altifalante com 30 mm de diâmetro
Altifalante com 30 mm de diâmetro fornece-lhe um 
óptimo som com graves profundos

Totalmente dobrável

Auscultadores dobram totalmente para arrumação e 
transporte fáceis
SHL5003/10

Destaques
Data de publicação  
2013-01-21

Versão: 4.2.13

12 NC: 8670 000 66362
EAN: 69 23410 70490 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 30 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 ouro de 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 69 23410 70490 7
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Peso bruto: 0,369 kg
• Peso líquido: 0,123 kg
• Tara: 0,246 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 55726 3
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 1,3 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25 x 20,3 x 21,6 cm
• Peso líquido: 0,369 kg
• Tara: 0,931 kg
•
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