
 

 

Philips
Auscultadores HiFi 
Estéreo

Over-ear
Preto

SHP3000
Graves dinâmicos, adaptação 

confortável
Design leve com altifalantes potentes em neodímio de 40 mm; com protecções para os 
ouvidos auto-ajustáveis e um almofadado perfurado extremamente respirável, os 
SHP3000 são definitivamente o seu melhor companheiro para uma utilização no interior.

A experiência de audição perfeita
• Altifalantes de 40 mm com sintonização acústica para som equilibrado e detalhado
• Design sobre o ouvido permite um excelente isolamento do som

Confortável para utilizações prolongadas
• Protecções para os ouvidos auto-ajustáveis permitem uma adaptação à medida da sua cabeça
• Almofadado perfurado extremamente respirável para dissipar o calor

Funcionalidades
• Cabo de 3 m dá-lhe liberdade de movimentos para utilizar no interior
• Cabo de um único lado reduz o emaranhamento
• Adaptador de 3,6 a 6,3 mm incluído



 Com sintonização acústica

Altifalantes de 40 mm com sintonização acústica 
para som equilibrado e detalhado

Excelente isolamento sonoro

Design sobre o ouvido permite um excelente 
isolamento do som

Cabo de 3 m para liberdade de 
movimentos
Cabo de 3 m dá-lhe liberdade de movimentos para 
utilizar no interior

Protecções para os ouvidos auto-
ajustáveis

As protecções para os ouvidos auto-ajustáveis dos 
seus auscultadores Philips são concebidas para uma 
adaptação personalizada e ergonómica e para não 
deixar sair o som. Estas são auto-ajustáveis para se 
adaptarem ao formato da sua cabeça, sem aplicar 
qualquer pressão.
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Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Impedância: 32 ohms

Conectividade
• Comprimento do cabo: 3 m
• Acabamento do conector: banhado a crómio
• Ligação de Cabo: um lado

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 71646 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,321 kg
• Peso líquido: 0,194 kg
• Tara: 0,127 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 1,26 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

27 x 20,8 x 25 cm
• Peso líquido: 0.582 kg
• Tara: 0,678 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Peso: 0,188 kg
•

Especificações
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