
 

 

Philips
Auscultadores com 
Gancho de Orelhas

SHS3201
Extra-confortáveis

Gancho confortável, adequado para todas as orelhas
Ultra-confortáveis para utilização activa, estes auscultadores ergonómicos com ganho 
para as orelhas permitem uma reprodução musical de fantástica qualidade.

Música para os seus ouvidos
• O tubo de graves realça os tons baixos, para um som nítido e realístico
• Desfrute do melhor desempenho e de óptima qualidade de som

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• O controlador dos altifalantes de 15 mm optimiza o conforto de utilização
• O gancho para as orelhas 3D macio e flexível garante adaptação segura
• Os auscultadores ergonómicos aumentam o conforto de utilização
• Com o gancho para as orelhas ergonómico tem mais conforto e estabilidade

Sempre pronto a partir
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• Permanece confortavelmente na orelha quando está em movimento
• A construção extremamente resistente prolonga a vida do produto



 Tubo de Graves
Graças a um canal de ar acusticamente afinado, que 
intensifica as notas graves, desfrutará de um realismo 
fantástico e de uma experiência de audição 
verdadeiramente envolvente.

Excelente qualidade de som
Design a pensar na acústica e controladores de 
elevada qualidade asseguram o melhor desempenho 
áudio.

Controlador dos altifalantes, 15 mm
Suficientemente pequeno para um conforto de 
utilização perfeito e suficientemente grande para 
proporcionar um som nítido e sem distorção, o 
controlador dos altifalantes de 15 mm tem o 
tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

Gancho 3D macio e flexível
Este gancho para as orelhas 3D é macio e flexível, 
pelo que se mantém confortavelmente no lugar em 
momentos de actividade ou quando está a ouvir 
música em movimento.

Adaptação confortável
Estes auscultadores têm um design ergonómico que 
oferece um conforto extra e maior prazer em 
audições prolongadas.

Gancho para as orelhas ergonómico
O gancho fica atrás da orelha, mesmo quando estiver 
em movimento, mantendo os auscultadores 
confortavelmente no lugar e com um som ideal. É a 
secção que fica em contacto com a parte de trás das 
orelhas e mantém os auscultadores no lugar

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Concebido para uma utilização activa
Quer esteja a correr, a andar de bicicleta ou a 
participar num qualquer passatempo activo, estes 
auscultadores permanecem confortavelmente na 
orelha.

Extremamente resistente
Graças ao design que o torna resistente a pancadas 
provocadas por uma utilização descuidada e ao facto 
de ser feito com materiais fortes, poderá beneficiar 
de um produto com uma vida extra prolongada.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diafragma: topo Mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 15 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 15 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,481 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,4 x 18 x 11,8 cm

• Peso líquido: 0,351 kg
• Tara: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 93704 7
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,22 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38 x 21 x 14,7 cm
• Peso líquido: 0,264 kg
• Tara: 0,956 kg
• EAN: 87 10895 93703 0
• Número de embalagens para o consumidor: 12

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

9,9 x 17,5 x 2,4 cm
• Peso bruto: 0,058 kg
• Peso líquido: 0,022 kg
• Tara: 0,036 kg
• EAN: 87 10895 93702 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•
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