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daptação perfeita, som perfeito
tifalantes de 40 mm com FloatingCushions deluxe e qualidade de som tipo estúdio 
oporcionam a melhor experiência de audição

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
• FloatingCushions deluxe em espuma de memória para uma adaptação perfeita
• Aro para a cabeça com interior 3D ajusta-se automaticamente ao formato da cabeça
• Aro para a cabeça em aço para resistência e durabilidade

Comodidade
• Cabo de extensão de 1,6 m + cabo de 1,4 m para todas as ocasiões
• Cabo de um único lado reduz o emaranhamento
• Adaptador de 3,5 a 6,3 mm incluído



 Cabo de 1,6 m + 1,4 m

Cabo de extensão de 1,6 m + cabo de 1,4 m para 
todas as ocasiões

Adaptador de 3,5 a 6,3 mm
Adaptador de 3,5 a 6,3 mm incluído

Aro para a cabeça com interior 3D

Aro para a cabeça com interior 3D ajusta-se 
automaticamente ao formato da cabeça

Com sintonização acústica

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

FloatingCushions deluxe

FloatingCushions deluxe em espuma de memória 
para uma adaptação perfeita

Excelente isolamento sonoro

Design sobre o ouvido permite um excelente 
isolamento do som

Emaranhamento reduzido
Cabo de um único lado reduz o emaranhamento

Aro para a cabeça em aço

Aro para a cabeça em aço para resistência e 
durabilidade
SHP8000/10

Especificações
Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 15 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

Conectividade
• Ligação de Cabo: um lado
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,4 m + 1,6 m

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5 - 6,3, banhada a ouro mm
• Incluído: Cabo de extensão de 1,6 m

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

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• EAN: 69 23410 71022 9
• Peso bruto: 0,5075 kg
• Peso líquido: 0,2895 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,218 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,8925 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34 x 24 x 20,5 cm
• Peso líquido: 0,8685 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,024 kg
•
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