
 

 

Philips
Auscult. Interior Com Fio 
para TV

On-ear
Prateado

SHP1800
Ultra leves + cabo TV de 6 m

Auscultadores para televisor
Auscultadores leves para utilização prolongada, com extensão de cabo de 6 m para maior 
liberdade de movimentos e maior possibilidade de escolha quanto ao local onde se 
sentar. Para além disso, as saídas dos graves proporcionam um som rico e profundo.

A experiência de audição perfeita
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

Até se esquece que os está a usar!
• A fita leve para a cabeça assegura o conforto e aumenta a durabilidade
• Maior conforto para uma utilização prolongada

Sempre pronto
• Auscultadores concebidos para utilização em equipamento de TV e Hi-Fi
• Um comprimento ideal para ver TV à distância
• Este controlo simplifica o ajuste do volume



 Saída dos Graves
A saída dos graves permite o movimento de ar para 
som melhorado com graves profundos e ricos.

Fita leve para a cabeça
O material leve utilizado na fita para a cabeça

Utilização confortável
Estes auscultadores têm um design ergonómico que 
oferece um conforto extra e maior prazer em 
audições prolongadas.

Auscultadores para TV
Concebidos para que ver televisão se torne numa 
experiência mais pessoal, estes auscultadores têm 
um cabo mais comprido e o seu próprio controlo do 
volume, para que possa sentar-se mais afastado do 
televisor. Também são ideais para ouvir música na 
aparelhagem.

Cabo de 6 m
Cabo com 6 m de comprimento para ligar os seus 
auscultadores ao televisor ou a qualquer 
equipamento áudio.

Controlo de volume na linha
Ajuste o volume para o seu nível preferido sem ter 
de se deslocar até à fonte áudio.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Peso líquido: 0,11 kg
• Peso bruto: 0,205 kg
• Tara: 0,095 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

72,2 x 39,2 x 49,5 cm
• Peso líquido: 5,28 kg
• Peso bruto: 12,113 kg
• Tara: 6,833 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Número de embalagens para o consumidor: 48

Embalagem interior
• Embalagem interior (C x L x A): 35 x 18,5 x 23 cm
• Peso líquido: 0,66 kg
• Peso bruto: 1,371 kg
• Tara: 0,711 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Som
• Diafragma: topo Mylar
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 14 - 22.000 Hz
• Bobina de voz: cobre
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 30 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 6 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a crómio
• Tipo de cabo: cobre

Funcionalidades
• Controlo do volume

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5 e 6,3 mm
•

Especificações
Auscult. Interior Com Fio para TV
On-ear Prateado
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