
 

 

Philips
Auscultadores com fio

Sobre a orelha
Preto

SHP2000
Conforto em pelúcia

Auscultadores grandes e leves com banda para a cabeça completamente ajustável e 
protecções para as orelhas que proporcionam uma adaptação excelente e uma audição 
confortável

Até se esquece que os está a usar!
• Aro para a cabeça e protecções para os ouvidos totalmente ajustáveis para uma adaptação 

perfeita
• Protecções para os ouvidos em pelúcia para audição confortável ao longo de várias horas

A experiência de audição perfeita
• Protecções de tamanho total bloqueiam o ruído externo

Sempre pronto
• Cabo com 2 m de comprimento que lhe permite colocar o leitor na bolsa



 Cabo de 2 m
O comprimento ideal de cabo, para lhe dar maior 
liberdade de movimentos e para que possa escolher 
o local para onde prefere levar o seu dispositivo de 
áudio.

Adaptação excelente
Aro para a cabeça e protecções para os ouvidos 
totalmente ajustáveis para uma adaptação perfeita

Protecções de tamanho total
Protecções de tamanho total bloqueiam o ruído 
externo

Protecções para os ouvidos em pelúcia
Protecções para os ouvidos em pelúcia para audição 
confortável ao longo de várias horas
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Tipo de cabo: OFC

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

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
19,5 x 24,5 x 10,7 cm

• Peso bruto: 0,404 kg
• Peso líquido: 0,283 kg
• Tara: 0,121 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,52 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33,5 x 20,6 x 23 cm
• Peso líquido: 0,849 kg
• Tara: 0,671 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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