
 

 

Philips
Fones intra-auriculares 
com cancelamento de 
ruído

SHN2500
70% menos ruído externo

Cancelamento de ruído ativo
Ligue e se desligue, com estes fones de ouvido intra-auriculares com recurso de cancelamento de ruído 

que reduz significativamente, em até 70%, aquele ruído externo indesejado. Eles oferecem três 

tamanhos de protetor, para garantir uma perfeita vedação e um encaixe confortável. Ideal para uso em 

aviões e trens

Um som ideal em ambientes barulhentos
• Componentes eletrônicos compactos eliminam ruídos externos indesejáveis em até 70%
• Crie uma vedação perfeita para um som perfeito

Perfeito para você
• Pendure os fones de ouvido no pescoço, para seu conforto
• Três protetores de borracha intercambiáveis para os ouvidos para um encaixe ideal em todos 

os formatos de orelha
• A caixa de controle pequena evita as caixas de controles volumosas

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Adaptador de conexão ao sistema para entretenimento durante o vôo
• Adaptador de 3,5–6,35 mm para todos os tipos de aparelhos de áudio
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 70% de cancelamento de ruído
A tecnologia inteligente de redução de ruído 
aumenta o prazer de ouvir níveis mais baixos de 
volume em ambientes barulhentos. Altamente 
eficiente na eliminação de sons de baixa freqüência 
como, por exemplo, o ruído do motor do avião, para 
que você ouça música suave em viagens aéreas, de 
trem ou em situações semelhantes, sem aqueles 
desagradáveis chiados ao fundo. A tecnologia cria 
uma forma de onda igual e oposta à do ruído 
indesejado e, efetivamente, o elimina.

Crie uma vedação perfeita
Uma vedação perfeita entre sua orelha e o fone de 
ouvido que reduz significativamente o ruído de fundo 
indesejado. Com suas excelentes características 
isolantes, estes fones de ouvido não apenas 
bloqueiam aquele desagradável ruído de fundo como 
também proporcionam um som de qualidade 
soberba em baixo volume.

Estilo com haste de apoio na nuca
Para usar a haste de apoio na nuca com maior 
conforto, enrole o cabo sobre a cabeça e pendure a 
caixa de controle no pescoço. O botão integrado de 
controle do cabo oferece apoio extra.

Encaixe ideal em todos os formatos de 
orelha

Com a opção de três protetores intercambiáveis 
para os ouvidos, nos tamanhos pequeno a grande, 
certamente há um par que se ajusta perfeitamente à 
sua orelha.

Caixa de controle pequena
Os minúsculos componentes eletrônicos são 
inteligentemente acomodados na pequena caixa de 
controle especialmente projetada.

Adaptador para aviões incluído
Use seus próprios fones de ouvido para seu 
entretenimento durante o vôo. O adaptador 
converte as saídas duplas no padrão mono para o 
padrão de fone de ouvido estéreo.

Tomada adaptadora de áudio incluída
Com este adaptador, você pode usar seu fone de 
ouvido em equipamentos com tomadas de 3,5 ou 
6,35 mm — muito mais opções de aparelhos de 
áudio.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.
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Som
• Sistema acústico: aberto
• Atenuação ativa de ruído: 50 a 1.500 Hz, >10 dB a 

300 Hz
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 40 - 20 000 Hz
• Tipo de ímã: Neodímio
• Potência máxima de entrada: 15 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 9 mm
• Impedância: 72 ohm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: cobre
• Efeito de cancelamento de som: ~10 dB a 300 Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: cromado
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3, 2 x 3,5 mm
• Pilha: 1,5 V R03/AAA

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,557 kg

• Embalagem interna (L x L x A): 
13,5 x 12,5 x 26 cm

• Peso líquido: 0,117 kg
• Peso da embalagem: 0,44 kg
• EAN: 87 10895 97123 2
• Número de embalagens para o cliente: 3

Embalagem externa
• Peso bruto: 4,456 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

28,5 x 26 x 51,5 cm
• Peso líquido: 0,936 kg
• Peso da embalagem: 3,520 kg
• EAN: 87 10895 97124 9
• Número de embalagens para o cliente: 24

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

12,5 x 23.2 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,131 kg
• Peso líquido: 0,039 kg
• Peso da embalagem: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 97122 5
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•

Especificações
Fones intra-auriculares com cancelamento de ruído
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