
 

 

Philips
Fones de ouvido com 
gancho

Brancos

SHS3201
Extraconforto

Gancho flexível para orelha (fácil encaixe)
Ultraconfortáveis para uso em movimento, estes fones de ouvido ergonômicos 
presenteiam seus ouvidos com a fantástica qualidade de reprodução de músicas que você 
tanto desejava.

Música para seus ouvidos
• O tubo de graves intensifica os tons baixos, gerando som nítido e realístico
• Aproveite o melhor desempenho da categoria e a qualidade de som suprema

Perfeito para você e seu estilo de vida
• O driver de alto-falante de 15 mm otimiza o conforto
• Gancho flexível 3D p/orelha: adapta-se a todos os formatos de orelha
• Fone de ouvido ergonomicamente moldado que amplia o conforto para o usuário
• O gancho anatômico para orelha aumenta o conforto e a estabilidade no uso

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• Fixa-se confortavelmente à orelha quando você está em movimento
• A fabricação com durabilidade extrema amplia a vida útil do seu aparelho



 Tubo de graves
Graças a um canal de ar acusticamente calibrado que 
intensifica as notas graves, você sentirá o realismo 
fantástico de uma experiência auditiva de 
envolvimento total.

Qualidade de som excelente
Projeto acusticamente calibrado e drivers de alta 
qualidade: garantia do melhor desempenho de áudio 
da categoria.

Driver de alto-falante de 15 mm
Pequeno o suficiente para proporcionar conforto, 
mas grande o bastante para gerar um som nítido e 
sem distorções: o driver de alto-falante de 15 mm 
tem as dimensões ideais para o seu prazer auditivo.

Gancho para orelha 3D Flex Soft
O gancho 3D para orelha é macio e flexível: adapta-
se confortavelmente, mesmo quando você está em 
movimento ouvindo suas músicas.

Adaptação com conforto
Este fone de ouvido foi projetado com base no 
formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao 
prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.

Gancho anatômico para orelha
A presilha para orelha encaixa-se firmemente atrás 
da orelha, mesmo quando você está em movimento. 
Mantém o fone de ouvido confortavelmente no lugar 
e com som excelente. É a parte que fica em contato 
com as orelhas e mantém os fones de ouvido no 
lugar

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Projetado para uso em movimento
Correndo, andando de bicicleta ou em sua atividade 
de lazer predileta, não importa: seu fone de ouvido 
fixa-se de modo confortável em suas orelhas.

Durabilidade extrema
Projetado para absorver as exigências do uso intenso 
e fabricado com materiais resistentes, este aparelho 
terá uma vida útil extremamente longa.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3,5 x 6,1 x 1,80 cm
• Peso: 0,0175 kg

Áudio
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Bobina de voz: cobre
• Resposta de frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada de energia máxima: 15 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 15 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: cromado
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,1782 kg

• Embalagem interna (L x L x A): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Peso líquido: 0,0525 kg
• Peso da embalagem: 0,1257 kg
• EAN: 87 12581 49773 6
• Número de embalagens para o cliente: 3

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,6 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Peso líquido: 0,42 kg
• Peso da embalagem: 1,18 kg
• EAN: 87 12581 49774 3
• Número de embalagens para o cliente: 24

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Peso bruto: 0,0452 kg
• Peso líquido: 0,0175 kg
• Peso da embalagem: 0,0277 kg
• EAN: 87 12581 49772 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
•
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