
 

 

Philips
Efeito de Cancelamento de 
Ruído

SHN7500
Cancelamento Activo de Ruído

Menos 80% de ruído ambiente
A electrónica sofisticada e de concepção cuidadosa reduz o ruído indesejado em 80%, 
fornecendo um prazer de audição soberbo

Audição ideal em ambientes ruidosos
• A electrónica sofisticada elimina o ruído ambiente indesejado
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Altifalantes sintonizados de forma precisa para som detalhado e dinâmico

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• 3 almofadas de borracha amovíveis para adaptação perfeita a todos os ouvidos

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
• Pilha incluída para que possa utilizar o produto imediatamente
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• O cabo fácil de destacar permite-lhe movimentar-se sem impedimentos nos aviões



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

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 audio.

Pilha incluída
Não precisa de comprar pilhas. Coloque as pilhas 
fornecidas e divirta-se!

Caixa de transporte
Esta caixa representa a forma mais adequada de 
cuidar dos auscultadores e evitar o enrolamento dos 
cabos quando não estão em uso.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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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
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída
• Cabos: Cabo Amovível

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: Cobre

Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 40-20000 Hz
• Entrada máxima de corrente: 15 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm

Embalagem Interior
• Peso bruto: ,522 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 13 x 11,5 x 18 cm
• Peso líquido: 0,304 kg
• Tara: 0,218 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,992 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37 x 28 x 20,5 cm
• Peso líquido: 1,824 kg
• Tara: 2,168 kg

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

12,3 x 18,28 x 5,1 cm
• Peso bruto: 0,221 kg
• Peso líquido: ,152 kg
• Tara: ,069 kg
•
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