
 

 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

SHM1800
Conjunto de auscultadores estéreo para PC
Ideal para entretenimento VoIP e PC
Este conjunto de auscultadores estéreo para PC de tamanho total conduzem a 
conversação on-line e o entretenimento PC a um novo nível de conforto.

Som de qualidade
• Desempenho de som excepcional

Transmissão de voz nítida
• Posicione o microfone para uma captação de voz perfeita

Uso fácil e confortável
• Personalize o ajuste para conforto extra durante utilização prolongada
• O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.



 Nível de conforto ajustável
Independentemente da forma como gosta de 'sentir' 
os seus auscultadores, esta construção única da fita 
para a cabeça irá sempre possibilitar uma adaptação 
personalizada e confortável. Graças ao ajuste da 
altura pode usar os auscultadores confortavelmente 
durante muito mais tempo.

Desempenho de som excepcional
Proporciona a melhor acústica para obter uma boa 
qualidade de som

Design leve
Os materiais de qualidade, leves e duradouros, 
aumentam o conforto numa utilização prolongada.

Microfone ajustável
Este aro facilmente ajustável assegura que o 
microfone está sempre na posição ideal para captar 
a voz.
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Design
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça

Som
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 30-15000Hz, -38+/-5 

dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Peso: 0,203 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 87 12581 60949 8
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,5 x 25 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,336 kg
• Peso líquido: 0,208 kg
• Tara: 0,128 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• GTIN: 1 87 12581 60949 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

36,9 x 30,4 x 24,4 cm
• Peso bruto: 2,48 kg
• Peso líquido: 1,248 kg
• Tara: 1,232 kg
•

Especificações
Conjunto de auscultadores para PC
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