
 

 

Philips
Fones de ouvido para TV

Controle de volume no fio

SHP2500
Fone de ouvido estéreo para TV

Para TV
Este fone de ouvido tem um refletor acústico que melhora o reforço dinâmico de graves 
para seus momentos de lazer com aparelho de som ou TV.

A experiência da audição perfeita
• Toda a orelha é coberta, privilegiando a qualidade de som

Você esquece que está usando!
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a resposta dos graves

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Comprimento ideal para você assistir TV de longe
• Controle em linha que simplifica o ajuste de volume



 Tamanho grande
As conchas auditivas não só cobrem toda a orelha, 
gerando a melhor qualidade de som, como também 
oferecem espaço para um driver de alto-falante 
maior e de melhor desempenho.

Confortáveis almofadas auriculares
O formato especial e os materiais requintados 
utilizados nas almofadas auriculares garantem 
adaptação perfeita para o máximo conforto, 
impedem a dispersão de áudio e intensificam o 
desempenho dos sons graves. As almofadas 
auriculares são modeladas para alinharem-se com 
perfeição à área em volta da orelha do usuário.

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: fechado
• Tipo de ímã: Ferrita
• Bobina de voz: cobre
• Resposta em frequência: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Potência máxima de entrada: 500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm

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

Praticidade
• Controle de volume

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

Embalagem interna
• Peso bruto: 3,11 kg

• Embalagem interna (L x L x A): 
40,5 x 33,3 x 22,2 cm

• Peso líquido: 2,74 kg
• Peso da embalagem: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95737 3
• Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa
• Peso bruto: 14,68 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

69,4 x 43,3 x 47,2 cm
• Peso líquido: 7,152 kg
• Peso da embalagem: 7,528 kg
• EAN: 87 10895 95738 0
• Número de embalagens para o cliente: 24

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

19,9 x 24 x 10,9 cm
• Peso bruto: 0,457 kg
• Peso líquido: 0,298 kg
• Peso da embalagem: 0,159 kg
• EAN: 87 10895 94587 5
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
•
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