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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 Hz
• Impedância: 45 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Efeito de cancelamento de ruído: ~10 dB a 300 Hz
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 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
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,8 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 45 x 19 x 24 cm
• Peso líquido: 1,38 kg
• Tara: 0,42 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 16,3 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

80,5 x 47,4 x 54,4 cm
• Peso líquido: 3,84 kg
• Tara: 12,46 kg

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

17,9 x 22,4 x 7 cm
• Peso bruto: 0,23 kg
• Peso líquido: 0,08 kg
• Tara: 0,15 kg
•

Efeito de Cancelamento de Ruído
  

Especificações

Data de publicação  
2009-02-04

Versão: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05625
EAN: 87 10895 92041 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SHN5

Produto

Cancelam
A tecnologia
aumenta o 
baixos em a
eliminação 
a jacto, par
aviões, com
incómodo z
forma de o
eliminando-

Almofada
As almofad
colocam os
uma fixaçã
pressão sob
confortavelm

3 formas 
As 3 forma
completam
graus e um
posições. Is
para o pesc
conforto co

Ganchos 
Os ganchos
uma boa ad
confortável,
permanece
para utiliza

Controlo
Uma caixa 
dos auscult
do volume 
função de c
de energia 
quando este
vida da bat

Cabo com
O comprim
equipamen

Cabo de 
O cabo é co
reduzindo c
simplificand

Adaptado
Use os seus
dos aviões. 
standard de

Adaptado
Com este a
equipamen
permite um
audio.

Pilha incl
Não precisa
fornecidas e
500/00

s em de

ento de 
 inteligente

prazer da a
mbientes ru
de baixas fr
a que possa
bóios e loca
umbido de 
nda igual m
o eficazme

s de fixaç
as para as 
 altifalantes
o perfeita e
re as orelh
ente por p

de ajuste
s de ajuste 
ente flexíve
 gancho par
to permite-l
oço nas su
ntínuo.

flexíveis, 
 em borrac
erência, pa
 assegurand
m no seu d
ção activa.

s finos e l
de controlo 
adores para
e controlo d
ancelament
lembra-lhe 
 não está a

eria mais a

 1,2 met
ento ideal d
to áudio on

um único
nvenientem
onsideravel
o a sua rec

r de aviã
 próprios au
O adaptado
 som mono

r de fich
daptador, p
to com tom
a escolha m

uída
 de compra
 divirta-se!
75% do ruído
 de cancelamento de ruído 
udição com níveis de volume mais 
idosos. É especialmente eficaz na 
equências, como o ruído de aviões 
 desfrutar de música suave em 
is semelhantes, sem ouvir um 
fundo. Esta tecnologia cria uma 
as oposta à do ruído indesejado, 
nte.

ão suave
orelhas são muito suaves e 
 em redor das orelhas para criar 
 um som excelente. Com pouca 
as, pode utilizar os auscultadores 
eríodos prolongados.

incluem uma articulação 
l que permite o movimento a 360 
a as orelhas, em borracha, com 3 
he colocar perfeitamente a fita 
as orelhas durante horas de 

em borracha
ha para as orelhas proporcionam 
ra uma utilização extra-segura e 
o que os auscultadores 

evido local durante horas. Ideal 

eves
fina está localizada em cada cabo 
 proporcionar um ajuste prático 
e activação/desactivação para a 
o de ruído. Um indicador brilhante 
que deve desligar o produto 
 ser utilizado, para assegurar uma 
largada.

ros
e cabo para colocar o 
de se quiser.

 lado
ente ligado apenas a um lado, 

mente o risco de enrolamento e 
olha para arrumação.

o incluído
scultadores com o sistema audio 
r converte as tomadas duplas 
 numa tomada estéreo.

a áudio incluído
ode utilizar os auscultadores em 
adas de 3,5 ou 6,35 mm, o que 
ais ampla de equipamentos 

r pilhas. Coloque as pilhas 
staque

http://www.philips.com

