
 

 

Philips
Fone de ouvido com 
microfone

Drivers de 32 mm/acabamento 

fechado

Supra-auricular On-ear
Espumas auriculares macias
Design plano dobrável

SHL5005
Paixão por música

Aonde quer que você vá!
Estes fones de ouvido com almofadas macias foram projetados para você curtir suas 
músicas favoritas aonde quer que vá, pelo tempo que quiser. A excelente qualidade do 
som proporciona uma nova experiência sonora.

Você esquece que está usando!
• Alça retrátil em aço inoxidável para um encaixe perfeito em sua cabeça
• A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade
• Almofadas auriculares macias para você ouvir por muito mais tempo

Paixão por música
• Drivers do alto-falante de 32 mm proporcionam som excelente com base funda
• Isolamento acústico para a música mais pura

Aonde quer que você vá
• O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente
• O microfone embutido alterna entre músicas e chamadas telefônicas
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 espumas auriculares macias
Almofadas auriculares macias de couro para você 
ouvir por muito mais tempo suas faixas favoritas.

Alça leve
A alça é fabricada com materiais leves

Design plano dobrável
O fone de ouvido dobra-se para armazenar e 
transportar facilmente

Isolamento acústico
Almofadas macias que cobrem e se ajustam à orelha 
para bloquear todo o ruído externo.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Para um encaixe leve em sua cabeça
A alça em aço inoxidável é leve e, ao mesmo tempo, 
ajustável para se acomodar à sua cabeça com 
segurança e praticamente sem acrescentar peso 
algum.

Drivers das Caixas acústicas de 32mm
Drivers do alto-falante de 32 mm proporcionam som 
excelente com base funda

Microfone embutido
O microfone embutido permite alternar facilmente 
entre a reprodução de músicas e a realização de 
chamadas telefônicas: mantenha-se sempre 
conectado ao que é importante para você, tudo com 
muita facilidade.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 9 a 24.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Inserir: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,681 kg
• Peso bruto: 1,501 lb
• GTIN: 1 69 25970 71246 7
• Embalagem externa (L x L x A): 

9,8 x 5,0 x 8,0 polegadas
• Embalagem externa (L x L x A): 

24,9 x 12,8 x 20,4 cm
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,318 kg
• Peso da embalagem: 0,701 lb
• Peso líquido: 0,363 kg
• Peso líquido: 0,800 lb

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

17,2 x 22,5 x 3,6 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,8 x 8,9 x 1,4 polegadas
• EAN: 69 25970 71246 0
• Peso bruto: 0,171 kg
• Peso bruto: 0,377 lb
• Peso líquido: 0,267 lb
• Peso líquido: 0,121 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister
• Peso da embalagem: 0,110 lb
• Peso da embalagem: 0,05 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
•

Especificações
Fone de ouvido com microfone
Drivers de 32 mm/acabamento fechado Supra-auricular On-ear, Espumas auriculares macias, Design plano 
dobrável
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