
 

 

Philips O'Neill
Fones de ouvido intra-
auriculares THE SPECKED

SHO9555
The Specked
Isolamento acústico e durabilidade
Apesar do tamanho compacto, este fone de ouvido é realmente potente. Os drivers de 9 mm 
fornecem um desempenho sonoro incrível e as três luvas intercambiáveis com diferentes tamanhos 

para os ouvidos proporcionam um encaixe seguro com isolamento acústico aprimorado.

Som mais potente
• Os drivers potentes de 9 mm fornecem graves profundos e dinâmicos

Maior durabilidade
• Cabo desembaraçado e conectores reforçados

Conforto máximo
• Luvas auriculares macias com isolamento acústico
• Três tamanhos de luvas auriculares para um encaixe personalizado



 Som mais potente

Com drivers potentes de 9 mm, esses fones de 
ouvido fornecem um som simétrico e graves 
vibrantes.

Reforço inteligente

Graças ao cabo feito com material rígido e que não 
embaraça e aos conectores reforçados, estes fones 
de ouvido foram projetados para suportar o 
desgaste decorrente de um estilo de vida ativo.

Encaixe personalizado
Três tamanhos de proteções auriculares macias para 
você personalizar o encaixe de acordo com o 
formato de suas orelhas.

Longas horas de conforto

Com estas luvas auriculares elegantes, você pode 
usar os fones de ouvido pelo tempo que desejar, sem 
nenhum desconforto.
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Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 6 a 23 500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: Simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 70519 5
• Número de produtos inclusos: 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 da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,054 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 56020 1
• Peso bruto: 2,285 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

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

Embalagem interna
• EAN: 87 12581 56021 8
• Peso bruto: 0,243 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

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