
 

 

Philips
Fone ouvido c/fio p/TV 
ambiente interno

SHP1800
Ultraleve, com cabo com comprimento de 6m
Para TV
Fone de ouvido ultraleve para uso prolongado, com cabo de 6m para maior liberdade de 
movimento. Além disso, os respiros do Bass Beat oferecem um som mais cristalino.

A experiência da audição perfeita
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som

Você esquece que está usando!
• A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade
• O conforto é o destaque, mesmo no uso prolongado

Sempre pronto
• Fone de ouvido criado especialmente para equipamentos de TV e HiFi
• Comprimento ideal para você assistir TV de longe
• Controle em linha que simplifica o ajuste de volume



 Respiros do Bass Beat
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para 
melhor qualidade de som com graves mais 
profundos.

Alça leve
A alça é fabricada com materiais leves

Confortável de usar
Este fone de ouvido foi projetado com base no 
formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao 
prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.

Fone de ouvido para TV
Projetado para transformar suas sessões de TV em 
uma experiência muito mais pessoal, este fone de 
ouvido tem um cabo mais extenso e seu próprio 
controle de volume: basta sentar-se bem longe da 
TV ou do seu equipamento HiFi e curtir.

Cabo de 6 m
Cabo extralongo de 6 m para você conectar os fones 
de ouvido à TV ou a qualquer equipamento de áudio.

Controle de volume no fio
Ajuste o volume no nível preferido, sem precisar ir à 
unidade de fonte do áudio.
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Som
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Resposta em frequência: 14 - 22.000 Hz
• Bobina de voz: cobre
• Impedância: 32 ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 30 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 6 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: cromado
• Tipo de cabo: cobre

Praticidade
• Controle de volume

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm

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

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Peso bruto: 0,198 kg
• Peso líquido: 0,106 kg
• Peso da embalagem: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• Peso bruto: 13,8 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

73,4 x 39,7 x 51,6 cm
• Peso líquido: 9,5 kg
• Peso da embalagem: 4,3 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Número de embalagens para o cliente: 48

Embalagem interna
• Peso bruto: 1,4705 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

35,7 x 18.9 x 24,9 cm
• Peso líquido: 0,636 kg
• Peso da embalagem: 0,8345 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Número de embalagens para o cliente: 6
•

Especificações
Fone ouvido c/fio p/TV ambiente interno
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