
 

 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

SHM2000U
Vamos conversar

Ideal para comunicação na Internet
Simples de utilizar, leve e confortável para usar em qualquer um dos lados da cabeça. 
Posicione o microfone sensível para optimizar a captação de voz e desfrute de conversas 
claras com os amigos.

Conversação sem ruídos em qualquer altura
• Microfone de elevada sensibilidade para captura nítida da voz
• Posicione o microfone para uma captação de voz perfeita

Feito à sua medida
• Personalize o ajuste para conforto extra durante utilização prolongada
• Use os auscultadores em qualquer um dos lados, com o mesmo conforto



 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.

Aplicação de face dupla
Use estes auscultadores no lado que mais lhe 
agradar. A protecção para as orelhas ajusta-se 
confortavelmente a ambas as orelhas para a máxima 
conveniência.

Microfone de elevada sensibilidade
Se deseja conversas pela Internet nítidas e sem 
interrupções, este conjunto de auscultadores para 
PC é a solução perfeita, pois inclui um microfone de 
elevada sensibilidade.

Microfone ajustável
Este aro facilmente ajustável assegura que o 
microfone está sempre na posição ideal para captar 
a voz.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 17 x 6 cm
• Peso: 0,08553 kg

Design
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça

Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 30-15 000 Hz, -38+/- 

3dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 3 m

• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 6,5 cm
• Peso bruto: 0,24328 kg
• Peso líquido: 0,08553 kg
• Tara: 0,15775 kg
• EAN: 87 12581 52386 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

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

60,5 x 23 x 15,8 cm
• Peso bruto: 1,86012 kg
• Peso líquido: 0,51318 kg
• Tara: 1,34694 kg
• EAN: 87 12581 52389 3
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Especificações
Conjunto de auscultadores para PC
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