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Fones de ouvido com alça

Over-ear
Preta

SHL8800
Escolha seu estilo

Troque os protetores por um dos modelos inclusos
Experimente um som cristalino, com graves potentes transmitidos por alto-falantes de 
alta qualidade. Você pode escolher um dos quatro protetores para obter um visual 
excelente. Esses fones de ouvido têm tudo a ver com suas músicas e seu estilo.

Música para seus ouvidos
• Driver de alto-falante de 40 mm: saídas de som sem distorção
• O design fechado bloqueia ruídos do ambiente
• Aproveite o melhor desempenho da categoria e a qualidade de som suprema
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável
• Os alto-falantes de alto de desempenho fornecem o máximo em potência sonora

Perfeito para você
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a qualidade dos graves.
• Alça com almofadas ultramacias para o máximo conforto
• Escolha o protetor intercambiável que combina com seu estilo

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Compacto quando dobrado, cabe certinho na sua bolsa de viagem
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 Driver de alto-falante de 40 mm
O driver de alto-falante de 40 mm é fabricado de 
material composto de mylar. Um elemento potente, 
mas de altíssima sensibilidade, capaz de gerar sons 
sem distorções audíveis.

Design fechado
Os sons a sua volta são completamente bloqueados, 
enquanto o som do fone de ouvido é mantido em 
uma câmara vedada para uma qualidade perfeita. Isso 
torna os fones de ouvido excelentes para a 
monitoração de apresentações de música ao vivo e 
sessões de gravação.

Qualidade de som excelente
Projeto acusticamente calibrado e drivers de alta 
qualidade: garantia do melhor desempenho de áudio 
da categoria.

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.

Confortáveis almofadas auriculares
O formato especial e os materiais requintados 
utilizados nas espumas auriculares garantem o 
encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a 
dispersão do áudio e intensificandoo desempenho 
dos graves. As espumas auriculares são modeladas 
para alinharem-se perfeitamente ao redor da orelha 
do usuário.

Real Flat dobrável
Este fone de ouvido foi projetado para ficar 
compacto quando dobrado, cabendo 
confortavelmente na sua bolsa de viagem.

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

Para o máximo em potência sonora
O driver do alto-falante é feito de um material 
composto de mylar. Oferece um elemento potente, 
mas de altíssima sensibilidade, capaz de gerar uma 
saída de som com potência superior, de alta 
fidelidade e sem distorções audíveis.

para o máximo conforto
A alça com almofadas ultramacias cobertas por um 
tecido especial e as almofadas auriculares permitem 
um encaixe confortável e seguro na parte superior 
da cabeça, sem pressioná-la.

Protetores intercambiáveis
Escolha um dos três conjuntos de protetores 
intercambiáveis para os dispositivos auriculares - 
todos com diferentes estilos e cores para combinar 
com o seu gosto e o seu astral.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Peso: 0,139 kg

Áudio
• Sistema acústico: fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 15 - 24.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

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

• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,33 kg
• Peso líquido: 0,152 kg
• Peso da embalagem: 0,178 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,158 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

21 x 15,5 x 22,5 cm
• Peso líquido: 0,456 kg
• Peso da embalagem: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Número de embalagens para o cliente: 3
•
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