
 

 

Philips
Efeito de Cancelamento de 
Ruído

SHN2500
Menos 70% de ruído externo

Cancelamento Activo de Ruído
Estes auriculares dispõem de cancelamento de ruído que reduz activamente os ruídos 
externos irritantes até 70%. São fornecidos com 3 tamanhos de capas para assegurar uma 
barreira perfeita e uma adaptação confortável. Ideais para utilização em aviões e comboios.

Audição ideal em ambientes ruidosos
• Electrónica compacta elimina o ruído externo indesejado em 70%
• Cria uma barreira perfeita para obter um som perfeito

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Coloque os auscultadores à volta do seu pescoço para maior conveniência
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos
• A caixa de controlo pequena evita caixas volumosas

Sempre pronto a partir
• Adaptador para ligação aos sistemas de entretenimento dos aviões
• Adaptador de 3,5-6,35 mm para todos os tipos de equipamentos áudio
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior



 Cancelamento de 70% do ruído
A tecnologia inteligente de cancelamento de ruído 
aumenta o prazer da audição com níveis de volume 
mais baixos em ambientes ruidosos. É especialmente 
eficaz na eliminação de baixas frequências, como o 
ruído de aviões a jacto, para que possa desfrutar de 
música suave em aviões, combóios e locais 
semelhantes, sem ouvir um incómodo zumbido de 
fundo. Esta tecnologia cria uma forma de onda igual 
mas oposta à do ruído indesejado, eliminando-o 
eficazmente.

Crie uma barreira perfeita
Uma barreira perfeita entre a sua orelha e o 
auscultador irá reduzir de forma significativa o ruído 
de fundo indesejado. Com as excelentes 
características de isolamento do ruído, estes 
auscultadores não só evitam o ruído de fundo 
irritante, como também proporcionam uma 
qualidade de som excelente em definições de volume 
baixo.

Fita para o pescoço
Para utilizar da forma mais prática os auscultadores 
à volta do pescoço, basta passar o cabo sobre a 
cabeça e pendurar a caixa de controlo ao pescoço. A 
mola do cabo integrada proporciona suporte 
adicional.

Adaptação perfeita a todos os ouvidos
Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno (S) ao grande 
(L), de certeza que há um par que se adapta 
perfeitamente aos seus ouvidos.

Caixa de controlo pequena
As minúsculas peças electrónicas estão 
inteligentemente dispostas nesta caixa de controlo 
pequena e de design especial.

Adaptador de avião incluído
Use os seus próprios auscultadores com o sistema 
audio dos aviões. O adaptador converte as tomadas 
duplas standard de som mono numa tomada estéreo.

Adaptador de ficha áudio incluído
Com este adaptador, pode utilizar os auscultadores 
em equipamento com tomadas de 3,5 ou 6,35 mm, o 
que permite uma escolha mais ampla de 
equipamentos áudio.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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Destaques
• Tipo de embalagem: Blister
•

Som
• Sistema acústico: Aberto
• Atenuação de ruído activa: 50-1500Hz, > 10 dB a 

300 Hz
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 40 - 20 000 Hz
• Impedância: 72 Ohm a 1 kHz 72 Ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 15 mW
• Efeito de cancelamento de ruído: ~10 dB a 300 Hz
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: Cobre

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Ficha adaptadora: Sim, 3,5-6,3 mm
• Ficha para avião: Sim, 2 * 3,5 mm
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,46 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,5 x 11 x 11,2 cm
• Peso líquido: 0,117 kg
• Tara: 0,343 kg
• EAN: 87 12581 52858 4
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,14 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39 x 23,5 x 12,5 cm
• Peso líquido: 0,468 kg
• Tara: 1,672 kg
• EAN: 87 12581 52859 1
• Número de embalagens para o consumidor: 12

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

9,5 x 19,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,131 kg
• Peso líquido: 0,039 kg
• Tara: 0,092 kg
• EAN: 87 12581 52652 8
• Número de produtos incluídos: 1
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