
 

 

Philips
Auscultadores Hi-fi

Graves profundos

SHP8500
Desempenho de som hi-fi 

dinâmico
Auscultadores confortáveis e totalmente ajustáveis com diafragmas em neodímio que 
proporcionam um desempenho sonoro dinâmico.

A experiência de audição perfeita
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som
• Cabo de alta qualidade de cristal linear de chumbo sem oxigénio

Até se esquece que os está a usar!
• Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos

Sempre pronto a partir
• Este cabo com 3 metros é ideal para utilizar com os auscultadores
• O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto
• Adaptador banhado a ouro para uma ligação ultra fiável



 Cabo de 3 m
O comprimento do cabo permite movimentar-se 
mais facilmente enquanto utiliza os seus 
auscultadores.

Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

Cabo de um único lado
O cabo é convenientemente ligado apenas a um lado, 
reduzindo consideravelmente o risco de 
enrolamento e simplificando a sua recolha para 
arrumação.

Fita para a cabeça de ajuste fácil
O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma 
adaptação acústica próxima e confortável entre a 
almofada e a orelha, assegurando um desempenho 
perfeito.

Adaptador banhado a ouro
Assegure uma ligação perfeita e som de elevada 
qualidade, independentemente de os dispositivos de 
áudio estarem equipados com tomadas de 3,5 ou 
6,35 mm.

Design de tamanho total
As protecções de tamanho total destes 
auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para 
uma melhor qualidade do som e oferecem espaço 
para um diafragma maior e com melhor 
desempenho.

Cabo LC-OFC
O cobre extremamente puro utilizado para este 
cabo minimiza as perdas de transmissão e fornece 
uma excelente qualidade de sinal para os 
auscultadores e para os seus ouvidos.
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Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 1500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

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

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5 - 6,3, banhada a ouro mm
• Incluído: Fita em velcro para cabos

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

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Peso bruto: 0,56 kg

• Peso líquido: 0,29 kg
• Tara: 0,27 kg
• EAN: 87 10895 95747 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Peso bruto: 9,8 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Peso líquido: 3,48 kg
• Tara: 6,32 kg
• EAN: 87 10895 95749 6
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Embalagem Interior
• Peso bruto: 2,06 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 34,5 x 25 x 28 cm
• Peso líquido: 1,68 kg
• Tara: 0,38 kg
• EAN: 87 10895 95748 9
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•

Especificações
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