
 

 

Philips
Auscultadores de Gancho

SHS4700
Conforto sob a forma de gancho

Totalmente ajustável
Proporcione às suas orelhas a adaptação mais confortável de sempre. Estes auscultadores 
completamente ajustáveis, com as suas almofadas ultra-suaves, adaptam-se à sua cabeça para 
proporcionar uma adaptação segura e confortável, assegurando horas de audição agradável.

Para um prazer musical sem limites
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Almofadas para as orelhas super-suaves para horas de conforto
• Ganchos flexíveis para as orelhas, em borracha, para conforto e segurança
• Gancho para as orelhas e articulação ajustáveis: maior segurança e conforto

Sempre pronto a partir
• A ausência de enrolamento dos cabos simplifica a utilização e o armazenamento
• O cabo assimétrico mantém o cabo afastado
• O compensador de tensão melhora a fiabilidade do cabo e da ligação
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior



 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.

Ficha banhada a ouro 24k
Pode estar certo de que o revestimento a ouro da 
ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para 
áudio de melhor qualidade.

Almofadas para as orelhas super-suaves
As almofadas para as orelhas são muito suaves e 
colocam os altifalantes em redor das orelhas para 
criar um som excelente. Com pouca pressão sobre 
as orelhas, pode utilizar os auscultadores 
confortavelmente por períodos prolongados.

Ganchos flexíveis, em borracha
Os ganchos em borracha para as orelhas 
proporcionam uma boa aderência, para uma 
utilização extra-segura e confortável, assegurando 
que os auscultadores permanecem no seu devido 
local durante horas. Ideal para utilização activa.

Totalmente ajustável
O gancho para as orelhas e a articulação ajustáveis 
proporcionam maior segurança e conforto, ao 
adaptarem-se à forma e ao tamanho das suas orelhas. 
Isto ajuda a criar uma adaptação perfeita que é 
altamente confortável e mantém os auscultadores no 
seu devido local.

Sem enrolamento dos cabos
A ausência de enrolamento dos cabos ajuda-o a 
poupar tempo, pois diminui a probabilidade de os 
cabos se enrolarem. Isto deve-se ao facto de o cabo 
ser feito de um material mais rígido, mas que 
mantém a sua flexibilidade.

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.

Compensador de tensão
Um revestimento suave e flexível protege a ligação 
do cabo contra danos que de outra forma poderiam 
ocorrer após dobragem repetitiva, alargando a vida 
do produto.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Tipo: Dinâmica

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: OFC

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,617 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Peso líquido: 0,459 kg
• Tara: 0,158 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 10,82 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

47,5 x 40 x 48 cm
• Peso líquido: 3,264 kg
• Tara: 7,556 kg

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

10 x 22 x 2,8 cm
• Peso bruto: 0,077 kg
• Peso líquido: 0,034 kg
• Tara: 0,043 kg
•
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