
 

 

Philips
Fones de ouvido com alça 
over-ear

Over-ear
Preto

SHP2600
Som nítido e natural

Modelo bonito, moderno com som potente. Estes fones de ouvido grandes, porém leves, 
oferecem uma experiência de som incrível enquanto mantém você confortável.

Experiência de som refinada
• O design da alça "Over-ear" oferece excelente isolamento acústico
• Potentes alto-falantes de neodímio de 32 mm que oferecem um som nítido e natural

Desenvolvido para comodidade
• Alça totalmente ajustável garante o conforto durante várias horas de uso
• O cabo de 1,8 m oferece total liberdade de movimento



 Cabo de 1,8 m
O cabo de 1,8 m oferece total liberdade de 
movimento

Drivers de alto-falantes de neodímio de 
32 mm

Potentes alto-falantes de neodímio de 32 mm que 
oferecem um som nítido e natural

Alça totalmente ajustável

Alça totalmente ajustável garante o conforto durante 
várias horas de uso

Fones de ouvido com alça over-ear
O design da alça "Over-ear" oferece excelente 
isolamento acústico.
SHP2600/00
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 19 - 21 500 Hz Hz
• Tipo de ímã: Neodímio
• Impedância: 24 Ohm
• Bobina de voz: Cobre
• Entrada de energia máxima: 50 mW

• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32

Conectividade
• Conexão por cabo: De dois lados
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Conector: estéreo de 3,5 mm
• Acabamento do conector: Cromado
• Tipo de cabo: OFC
•

Especificações
Fones de ouvido com alça over-ear
Over-ear Preto

http://www.philips.com

