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SHP2700
Saída de som potente

Para música, PC, MP3 e CD
Fones de ouvido com drivers de caixa acústica robustos para um potente desempenho 
do som

A experiência da audição perfeita
• Ouça o que acontece à sua volta e também o seu fone de ouvido em estilo DJ
• Toda a orelha é coberta, privilegiando a qualidade de som

Você esquece que está usando!
• O máximo em conforto para muitas horas de audição
• Uma faixa de cabeça facilmente ajustável garante o seu conforto

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 3 m ideal para uso com headsets



 Cabo de 3 m
Cabo de comprimento prático: total liberdade de 
movimentos durante o uso dos fones de ouvido.

Estilo DJ de monitoramento
Concha auditiva reversível para que você ouça com 
um dos ouvidos

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.

O máximo em conforto
Almofadas auriculares de veludo macio e conchas 
auditivas ergonomicamente moldadas proporcionam 
conforto total para períodos prolongados de prazer 
com suas audições.

Faixa de cabeça facilmente ajustável
O mecanismo facilmente ajustável fornece uma 
vedação acústica eficiente e superconfortável entre a 
almofada auricular e a orelha, garantindo o 
desempenho ideal.
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Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Resposta em freqüência: 18 - 28.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Potência máxima de entrada: 1.500 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm

Conectividade
• Conexão por cabo: unilateral
• Comprimento do cabo: 3 m
• Acabamento do conector: cromado
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 - 6,3 mm

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

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Peso bruto: 0,526 kg
• Peso líquido: 0,265 kg

• Peso da embalagem: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Peso bruto: 16,6 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

73,8 x 45 x 58,3 cm
• Peso líquido: 6,36 kg
• Peso da embalagem: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Número de embalagens para o cliente: 24

Embalagem interna
• Peso bruto: 3,72 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

43 x 35,8 x 27,6 cm
• Peso líquido: 3,16 kg
• Peso da embalagem: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Número de embalagens para o cliente: 6
•
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