
 

 

Philips
Fones de ouvido com alça

SHL5500
Paixão por música

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

Você esquece que está usando!
• Almofadas de espuma ultramacia que se moldam aos ouvidos para um encaixe muito 

confortável
• A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade
• Alça retrátil em aço inoxidável para um encaixe perfeito em sua cabeça

Paixão por música
• Drivers de alto-falante de 40 mm para um som límpido, com graves profundos
• Isolamento acústico para a música mais pura

Aonde quer que você vá
• O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente
• Cabo ultramacio, que não embaraça
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 Almofadas de espuma macia que se 
moldam aos ouvidos
As almofadas de espuma ultramacia se moldam 
perfeitamente aos contornos das orelhas. Elas se 
encaixam com tamanha perfeição que você quase 
nem sente que está usando.

Drivers de alto-falante de 40 mm
Drivers de alto-falante de 40 mm para um som 
límpido e graves incrivelmente profundos

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

Cabo chato
Cabo ultramacio, que não embaraça
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 10 - 28.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: 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

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm
• Cabo de extensão: 1,8 m

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa
• UPC: 6 09585 19552 3

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 3
• GTIN: 1 06 09585 19552 0
•
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