
 

 

Philips
Auscultadores de Gancho

SHS3300
Graves extra

para um som potente
Aprecie música com fortes batidas de graves com auscultadores com gancho de orelha, 
concebidos tendo em vista o conforto, a estabilidade e o desempenho.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 27 mm proporciona um grande som
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves
• Com o gancho para as orelhas ergonómico tem mais conforto e estabilidade
• O cabo assimétrico mantém o cabo afastado

Sempre pronto a partir
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior



 Controlador dos altifalantes, 27 mm
Compacto, para oferecer conforto de utilização, mas 
suficientemente grande para proporcionar um som 
potente e limpo, o controlador dos altifalantes de 27 
mm tem o tamanho ideal para apreciar a música sem 
distorção.

Saída dos Graves
A saída dos graves permite o movimento de ar para 
som melhorado com graves profundos e ricos.

Almofadas confortáveis
A forma especial e os materiais de luxo utilizados nas 
almofadas asseguram uma estabilidade perfeita e o 
máximo de conforto. Evitam as perdas de som e 
melhoram o desempenho dos graves. As almofadas 
são concebidas para assentarem perfeitamente à 
volta dos ouvidos.

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

Magneto de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte e maior sensibilidade numa 
bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor 
qualidade geral do som.

Sistema assimétrico de cabos
Uma solução simples mas altamente eficaz para o 
problema do enrolamento de cabos e que resulta na 
perfeição ao permitir pendurar o cabo atrás do 
pescoço, em vez de sob o queixo.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,7 x 17,2 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,02925 kg
• Peso bruto: 0,05624 kg
• Tara: 0,02699 kg
• EAN: 87 12581 53256 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,9 x 8,9 x 10,6 cm
• Peso líquido: 0,08775 kg
• Peso bruto: 0,21842 kg
• Tara: 0,13067 kg
• EAN: 87 12581 53258 1
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,5 x 19,9 x 25,2 cm
• Peso líquido: 0,702 kg

• Peso bruto: 2,07961 kg
• Tara: 1,37761 kg
• EAN: 87 12581 53257 4
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Conectividade
• Ligação de Cabo: Paralelos duplos, assimétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: Cobre

Som
• Sistema acústico: Aberto
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 27 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: Cobre
•
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