
 

 

Philips
Auscultadores com fita 
para o pescoço

SHS390
Som equilibrado

fita para o pescoço com contornos para boa adaptação
Auscultadores com fita para o pescoço, com sons graves dinâmicos.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
• 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
• O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto

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



 Diafragma do altifalante de 32 mm
O controlador dos altifalantes de 32 mm é um 
elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que 
proporciona som sem distorção com qualquer 
potência de entrada.

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

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.

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.

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.

Cabo de 1,2 m
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
SHS390/10

Destaques
Data de publicação  
2012-09-21

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 000 61024
EAN: 87 12581 53104 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
Som
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diafragma: topo Mylar
• Bobina de voz: cobre
• Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
• Impedância: 24 ohms
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, assimétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a níquel
• Tipo de cabo: cobre

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Peso bruto: 0,143 kg
• Peso líquido: 0,047 kg
• Tara: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 53104 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 53963 4
• Peso bruto: 0,61 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

20,5 x 19,3 x 20,4 cm
• Peso líquido: 0,141 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,469 kg
•

Especificações
Auscultadores com fita para o pescoço
  

http://www.philips.com

