
 

Philips
Auscultadores para 
portátil

SHM6110
Conversas com estilo

O companheiro perfeito para o seu notebook e computador de secretária

O conforto é algo fundamental quando está em viagem e o seu design com fita para o pescoço mantém 

o seu penteado intacto. Pode personalizar as almofadas do seu auricular para que se ajustem ao seu 

humor e estilo, enquanto fala confortavelmente durante horas com uma transmissão de voz límpida!

Conversação sem ruídos em qualquer altura
• Microfone de elevada sensibilidade para captura nítida da voz

Feito à sua medida
• Almofadas personalizáveis
• O design com banda de pescoço garante uma utilização confortável

O prazer de ouvir
• Com sintonização acústica para maior equilíbrio com graves ricos

Realmente fácil
• Controlo de volume e sem som na linha
• Trabalho com MAC e PC
 



 Com sintonização acústica
Som puro e equilibrado através de sintonização 
acústica sofisticada dos altifalantes, destacando-se a 
maior precisão na reprodução dos tons altos e dos 
tons graves.

Conjunto personalizável de 
auscultadores para PC
Escolha as almofadas personalizáveis que mais se 
adequam ao seu estilo e distinga-se da multidão.

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.

Controlo de volume e sem som na linha
Coloque a sua voz em modo de silêncio ou ajuste o 
volume sem ter de ir ao dispositivo da fonte de 
áudio.

Design banda de pescoço
A solução ideal para quem se preocupa com o seu 
penteado, esta fita garante horas de conversas e 
música utilizando o seu PC.
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Som
• Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 109 dB
• Diâmetro do altifalante: 30
• Sensibilidade do microfone: 40-12 000 Hz, -38 dB

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

Comodidade
• Interruptor Sem som
• Controlo do volume

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

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Peso: 0,062 kg

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

19 x 23 x 7,8 cm

• Peso bruto: 0,187 kg
• Peso líquido: 0,081 kg
• Tara: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

39,5 x 24 x 24,8 cm
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso líquido: 0,486 kg
• Tara: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Número de embalagens para o consumidor: 6

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

52 x 42,5 x 57 cm
• Peso bruto: 7,8 kg
• Peso líquido: 1,944 kg
• Tara: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Número de embalagens para o consumidor: 24
•

Especificações
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