
 

 

Philips O'Neill
Auscultadores c/ aro p/ 
cabeça THE SNUG

SHO8800

T
A
O
pr
últ
he Snug
daptação e som sem falhas
s auscultadores The Snug totalmente dobráveis são perfeitos para uma viagem até à 
aia: basta dobrar e atirar para dentro do saco. Protecções ultra macias e engenharia de 
ima geração aliadas para criar uma experiência acústica da melhor qualidade.

Som poderoso
• Diafragmas dinâmicos de 40 mm proporcionam graves profundos e dinâmicos

Maior durabilidade
• Alívio de tensão do cabo para evitar rupturas
• Cabo resistente anti-emaranhamento e conectores reforçados

Máximo conforto
• Protecções para auriculares muito suaves com isolamento do som
• Adaptação ajustável
• Dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis



 Reforço inteligente

Graças ao cabo em tecido resistente anti-
emaranhamento e aos conectores reforçados, estes 
auscultadores foram concebidos para suportar o 
desgaste do seu estilo de vida activo.

Dobram totalmente para proporcionar 
portabilidade

Dobram totalmente para arrumação e transporte 
fáceis

Alívio de tensão do cabo

Inspirado na tecnologia moderna utilizada no esqui, 
o cabo desliga-se rapidamente do aro para a cabeça, 

se ficar preso em algum objecto. Basta voltar a ligar 
o cabo ao alívio de tensão e pode continuar a 
desfrutar da sua música.

Som poderoso
Com diafragmas dinâmicos de 40 mm, estes 
auscultadores proporcionam uma experiência de 
som cristalino com um desempenho de graves 
poderoso.

Confortável para utilizações 
prolongadas

As protecções para auriculares deluxe muito suaves 
permitem-lhe utilizar os auscultadores durante o 
tempo que desejar, sem sentir desconforto.

Adaptação ajustável

O aro para a cabeça pode ser facilmente ajustado 
para se adaptar sempre à sua cabeça
SHO8800/10

Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15,5 x 18,7 x 7 cm
• Peso: 0,15 kg

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 15 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: cabo de um único lado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• EAN: 69 23410 70202 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso líquido: 0,155 kg
• Tara: 0,185 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 56030 0
• Peso bruto: 1,235 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

23,8 x 16,8 x 21 cm
• Peso líquido: 0,465 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,770 kg
•
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