
 

 

Philips
Auscult. Interior Com Fio 
para TV

SHP2500
Auscultadores estéreo para TV

Para TV
Estes auscultadores de tamanho total para HiFi e TV dispõem de um reflector acústico, 
para graves melhorados.

A experiência de audição perfeita
• O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

Até se esquece que os está a usar!
• Maior conforto para uma utilização prolongada

Sempre pronto
• Um cabo com 6 m significa que pode sentar-se onde quiser
• Este controlo simplifica o ajuste do volume



 Design de tamanho total
Protecções de tamanho total tapam todo o ouvido 
para uma melhor qualidade do som e oferecem 
espaço para um controlador maior e com melhor 
desempenho.

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

Cabo com 6 metros
Ligue os auscultadores ao televisor ou equipamento 
de áudio e sente-se a uma distância que não seria 
possível com um cabo standard.

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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Som
• Diafragma: topo Mylar
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Ferrite
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 6 m
• Conector: 3,5 e 6,3 mm estéreo
• Cabo amovível
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Tipo de cabo: OFC

Comodidade
• Controlo do volume

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

Embalagem Interior
• Peso bruto: 3,11 kg

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

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

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

69,4 x 43,3 x 47,2 cm
• Peso líquido: 7,152 kg
• Tara: 7,528 kg
• EAN: 87 10895 95738 0
• Número de embalagens para o consumidor: 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
• Tara: 0,159 kg
• EAN: 87 10895 94587 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
•

Especificações
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