
 

 

Philips
Auscultadores Hi-fi

Áudio de alta resolução
Over-ear

SHP6000
Áudio de alta resolução 

e conforto superior
Estes auscultadores SHP6000/10 da Philips com altifalantes de graves extra fortes e 
FloatingCushions auto-ajustáveis fornecem um bom som e, além disso, também 
proporcionam conforto para audições prolongadas.

A experiência de audição perfeita
• Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
• Altifalante potente com 40 mm de diâmetro para reprodução forte de graves
• Design sobre o ouvido permite um bom isolamento do som

Confortável para utilizações prolongadas
• As FloatingCushions em espuma macia ajustam-se automaticamente para uma adaptação 

perfeita
• Aro para a cabeça totalmente almofadado proporciona um conforto de audição máximo

Funcionalidades
• Comprimento do cabo óptimo de 3 m, compatível com qualquer utilização
• Cabo de um único lado reduz o emaranhamento
• Adaptador de 3,5 a 6,3 mm incluído
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Comprimento do cabo óptimo de 3 m
Comprimento do cabo óptimo de 3 m, compatível 
com qualquer utilização

Aro para a cabeça totalmente 
almofadado

Aro para a cabeça totalmente almofadado 
proporciona um conforto de audição máximo

Design sobre o ouvido

Design sobre o ouvido permite um bom isolamento 
do som

Altifalante potente com 40 mm de 
diâmetro

Altifalante potente com 40 mm de diâmetro para 
reprodução forte de graves

Emaranhamento reduzido
Cabo de um único lado reduz o emaranhamento

FloatingCushions em espuma macia

As FloatingCushions em espuma macia ajustam-se 
automaticamente para uma adaptação perfeita

Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
desempenho de áudio, reproduzindo gravações 
originais de estúdio mais fielmente do que os 
formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade 
sem cedências torna o áudio de alta resolução na 
melhor companhia sonora para os amantes de 
música. Estes auscultadores cumprem os exigentes 
padrões necessários para o selo de qualidade de 
áudio de alta resolução.
SHP6000/10

Especificações
Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sensibilidade: 103 dB
• Frequência de resposta: 8 - 40 000 Hz

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

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5 - 6,3, banhada a ouro mm

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

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Peso bruto: 0,451 kg
• Peso líquido: 0,272 kg
• Tara: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,68 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34 x 24 x 22,5 cm
• Peso líquido: 0,816 kg
• Tara: 0,864 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

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

19 x 21 x 9,5 cm
• Peso: 0,272 kg
•
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