
 

 

Philips
Headset multimídia

Intra-auricular
Preto

SHM3550
Voz nítida

Leve e confortável
Esse headset reproduz som e voz com incrível nitidez para todos. O design ultraleve 
garante maior conforto durante o uso.

Clear Sound
• Drivers de 32 mm para sonoridade

Mais conforto durante o uso
• Design leve ajustável que garante horas de conforto

Voz nítida
• Microfone ajustável com haste rotacional e cancelamento de ruído



 Drivers de 32 mm para sonoridade

Drivers de neodímio de 32 mm com isolamento 
acústico que garantem clareza de som absoluta.

Design leve ajustável

O design de alça leve garante horas de conforto 
durante o uso: você não sentirá pressão nem calor!

Microfone com cancelamento de ruído

O microfone ajustável com haste rotacional e 
cancelamento de ruído captura vozes com nitidez 
sem os ruídos do ambiente.
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Design
• Modo de utilização: Alça

Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Diafragma: Ferrita
• Tipo de ímã: NdFeB
• Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada máxima de energia: 10 mW
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade: 98 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Tipo: Dinâmico
• Microfone de sensibilidade: -45+/-3 dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 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 22,2 x 5,7 cm
• Peso bruto: 0,1617 kg
• Peso líquido: 0,0865 kg
• Peso da embalagem: 0,0752 kg
• EAN: 87 12581 62617 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa transparente

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

22 x 21,3 x 24,5 cm
• Peso líquido: 0,519 kg
• Peso da embalagem: 0,639 kg
• Número de embalagens para o cliente: 6
• GTIN: 1 87 12581 62617 1
•

Especificações
Headset multimídia
Intra-auricular Preto
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