
 

 

Philips O'Neill
Os auriculares THE 
SPECKED

SHO9552
The Specked
Isolamento de ruído e durabilidade
Apesar do seu tamanho compacto, estes auscultadores têm as dimensões perfeitas. Os diafragmas de 
9 mm proporcionam um desempenho sonoro explosivo, enquanto as três protecções para os ouvidos 

intercambiáveis e de diferentes tamanhos proporcionam uma adaptação segura com isolamento 

sonoro melhorado.

Som poderoso
• Diafragmas poderosos de 9 mm proporcionam graves profundos e dinâmicos

Maior durabilidade
• Cabo resistente anti-emaranhamento e conectores reforçados

Máximo conforto
• Revestimentos macios com isolamento sonoro
• Revestimentos dos auriculares em 3 tamanhos para uma adaptação personalizada



 Som poderoso

Com diafragmas de 9 mm poderosos, estes 
auscultadores proporcionam uma experiência de 
som equilibrada combinada com um desempenho de 
graves potente.

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.

Adaptação personalizada
Os revestimentos dos auriculares macios em 3 
tamanhos permitem-lhe personalizar os auriculares 
para os seus ouvidos.

Confortável para utilizações 
prolongadas

Os revestimentos para auriculares deluxe permitem-
lhe utilizar os auscultadores durante o tempo que 
desejar, sem sentir desconforto.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Peso: 0,012 kg

Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 6 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohms
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: simétrico
• 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 70200 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso líquido: 0,012 kg
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,054 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 56010 2
• Peso bruto: 2,285 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Peso líquido: 0,288 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,997 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 56011 9
• Peso bruto: 0,243 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,036 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,207 kg
•
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