
 

 

Philips
Auscultadores para 
portátil

SHM6600
Para conversar e desfrutar

O companheiro perfeito para o notebook
Este auscultador é ideal para pessoas em viagem que procuram um som excelente com o conforto 

perfeito. O seu design acústico em ângulo bloqueia todo o ruído externo e proporciona uma audição 

de qualidade; por sua vez, o microfone de elevada sensibilidade garante uma transmissão de voz nítida.

O prazer de ouvir
• Saídas acústicas para um som equilibrado e realista
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

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

Feito à sua medida
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos
• Almofadas de silicone macias para um ajuste perfeito e confortável

Realmente fácil
• A bolsa de transporte protege os auscultadores quando não estão em uso.



 Adaptação perfeita a todos os ouvidos
Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno ao grande, de 
certeza que há um par que permite que os 
auriculares Philips se adaptem perfeitamente aos 
seus ouvidos.

Saídas acústicas
As saídas acústicas permitem que o ar flua através do 
altifalante de orelha, ajudando a equilibrar os tons 
altos e graves, criando uma experiência de audição 
mais abrangente e realista.

Para som direccionado
O tubo acústico curvo foi desenhado de acordo com 
a curvatura do canal auditivo humano para que as 
ondas de som do altifalante sejam precisamente 
direccionadas para o tímpano com a definição mais 
elevada

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores 
de isolamento perfeito cortam significativamente o 
ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade 
de som em definições de volume mais baixo e uma 
vida da bateria alargada.

Almofadas de silicone macias
Graças às almofadas de silicone macias, poderá 
desfrutar de um ajuste perfeito e confortável
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Peso: 0,027 kg

Design
• Estilo de utilização: Auricular

Som
• Frequência de resposta: 6 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Sensibilidade do microfone: 50-15 000Hz, -42+/-3 

dB

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

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 87 12581 49985 3
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Peso bruto: 0,0625 kg
• Peso líquido: 0,027 kg
• Tara: 0,0355 kg

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Embalagem interior (C x L x A): 20 x 19 x 11 cm
• Peso bruto: 0,525 kg
• Peso líquido: 0,162 kg
• Tara: 0,363 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Embalagem exterior (C x L x A): 41 x 22 x 26 cm
• Peso bruto: 2,43 kg
• Peso líquido: 0,648 kg
• Tara: 1,782 kg
•

Especificações
Auscultadores para portátil
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