
 

 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

SHM3300
Ultraleve

Ideal para PC
Estes auscultadores multimédia ultra-leves aumentam o nível de conforto das conversas on-line e 
dos jogos. O desempenho de som extraordinário é assegurado pelos diafragmas dos altifalantes 
de 32 mm e pelo microfone com cancelamento de ruído com um aro totalmente ajustável.

Som de qualidade
• O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
• Desempenho de som excepcional

Transmissão de voz nítida
• O braço rotativo do microfone optimiza a captação de voz
• Microfone com cancelamento de ruído

Uso fácil e confortável
• Personalize o ajuste para conforto extra durante utilização prolongada
• A protecção rotativa para as orelhas assegura uma adaptação confortável



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

Braço rotativo do microfone
Este braço de movimento livre dos auscultadores 
ajuda-o a colocar o microfone na posição ideal para 
uma captação de voz perfeita durante encontros via 
Internet.

Microfone com cancelamento de ruído
O design unidimensional do microfone permite 
eliminar o ruído de fundo desnecessário para 
assegurar uma transmissão de voz perfeita.

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.

Protecção rotativa para as orelhas
Uma adaptação confortável entre a protecção para 
as orelhas e as orelhas evita fuga de som e melhora 
a experiência auditiva. A protecção para as orelhas 
pode mover-se para cima, para baixo, para a 
esquerda e para a direita, para uma adaptação 
perfeita e um conforto óptimo.
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Design
• Estilo de utilização: Fita para a cabeça

Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Diafragma: topo Mylar
• Tipo de magneto: Ferrite
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Cartucho do microfone: 5 mm
• Sensibilidade: 108 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 70-15 000 Hz, -42+/-3 

dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

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

13,5 x 16 x 3 cm
• Peso: 0,05 kg

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

19,5 x 25 x 6,2 cm
• Peso bruto: 0,175 kg
• Peso líquido: 0,079 kg
• Tara: 0,096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6,68 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Peso líquido: 1,896 kg
• Tara: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,386 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Peso líquido: 0,474 kg
• Tara: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Especificações
Conjunto de auscultadores para PC
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