
 

 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

Over-ear

SHM1900
Conversas claras, design leve

Os Philips SHM1900 são um conjunto de auscultadores para PC leves over-ear que 
proporcionam o maior conforto.

Transmissão de voz nítida
• Microfone colocado na posição ideal para a captação de voz

Conforto de audição prolongado
• Estilo over-ear para conforto, adaptação e isolamento de ruído máximos
• Adaptador 2 para 1 funciona com PC e portátil
• Compatível com smartphones, tablets e computadores portáteis

Som de qualidade
• Oferece a melhor acústica para um som nítido e de alta qualidade



 Adaptador 2 para 1
Alterne facilmente entre a utilização com PC e 
computador portátil com o adaptador 2 para 1.

Microfone com suporte facilmente 
ajustável
Suporte facilmente ajustável assegura que o 
microfone está sempre no local certo para captar a 
sua voz.

Design over-ear
Design over-ear para conforto e adaptação 
máximos. O design over-ear também bloqueia o 
ruído exterior para uma experiência de audição de 
alta intensidade.

Som de qualidade
Os diafragmas áudio de 40 mm oferecem a melhor 
acústica para som límpido de alta qualidade.

Compatível com smartphones e tablets
Compatível com smartphones, tablets e 
computadores portáteis.
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Design
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça

Som
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade: 98 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 50-10 000 Hz; -42 dB
• Tipo de magneto: Ferrite
• Microfone e controlos: Microfone com suporte 

ajustável e controlo do volume no fio

Conetividade
• 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: 0,2 kg

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

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,33 kg
• Peso líquido: 0,221 kg
• Tara: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

36,7 x 30,5 x 25 cm
• Peso bruto: 2,41 kg
• Peso líquido: 1,326 kg
• Tara: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Acessórios
• Incluído: Adaptador 2 para 1
•

Especificações
Conjunto de auscultadores para PC
Over-ear
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