
 

 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

SHM7110U
Graves extra

Protecções suaves para uma audição mais prolongada
Estes auscultadores com aro para a cabeça SHM7110U/10 da Philips com microfone de alta 

sensibilidade oferecem um som equilibrado e graves extra. Personalize as protecções das orelhas com 

os padrões incluídos ou utilize o seu próprio design. Incluem um controlo de corte e volume de som 

no fio.

Conforto de utilização mais prolongado
• Aro para a cabeça almofadado e ajustável para adaptação perfeita e confortável
• Protecções macias para um conforto de utilização mais prolongado

Personalize os seus auscultadores, desenhe o seu padrão
• Inclui 3 padrões ou possibilidade de utilizar o seu design favorito

Nitidez de voz
• Mini-microfone de alta sensibilidade

Mantenha sempre o controlo
• Controlo de corte e volume de som no fio para ajustes rápidos

Graves extra
• Diafragmas de 40 mm oferecem graves extra



 Inclui 3 padrões para as libertações de 
segurança
Pode personalizar as suas libertações de segurança 
com qualquer um dos 3 padrões incluídos ou, em 
alternativa, pode desenhar um padrão à sua escolha

Mini-microfone de alta sensibilidade
Apesar de estar mais afastado da sua boca, o mini-
microfone de alta sensibilidade consegue captar a sua 
voz de modo a ser ouvido claramente

Controlo de corte e volume de som no 
fio

Controlos cómodos de corte e volume de som no 
fio permitem ajustes rápidos

Diafragmas de 40 mm para graves extra
Diafragmas em neodímio de 40 mm sintonizados 
acusticamente asseguram um desempenho de som 
equilibrado e graves potentes

Protecções macias

As protecções extra macias destes auscultadores 
Philips proporcionam um maior conforto de 
utilização sem sentir calor. O aro para a cabeça 
almofadado e ajustável assegura uma adaptação 
confortável sem sentir pressão.
SHM7110U/10
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,85 x 6,4 x 3,2 cm
• Peso: 0,123 kg

Design
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça

Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 18 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Cartucho do microfone: 4 mm
• Sensibilidade: 110 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 20-10 000 Hz, -40 dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre
• Compatível com:: computadores portáteis, 

smartphones e tablets

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Interruptor Sem som

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

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,322 kg
• Peso líquido: 0,123 kg
• Tara: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

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

43 x 24,5 x 23 cm
• Peso bruto: 2,311 kg
• Peso líquido: 0,738 kg
• Tara: 1,573 kg
• EAN: 87 12581 52443 2
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Acessórios
• Incluído: Adaptador de 2 para 1 pino
•

Especificações
Conjunto de auscultadores para PC
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