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• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de freqüência: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 24 Ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do alto-falante: 32 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, assimétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,617 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

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

Embalagem externa
• Peso bruto: 10,9 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 48 x 40 x 48 cm
• Peso líquido: 3,264 kg
• Peso da embalagem: 7,636 kg

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

9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Peso bruto: 0,077 kg
• Peso líquido: 0,034 kg
• Peso da embalagem: 0,043 kg
•

Fones de ouvido com clipe para fixação
  

Especificações

Data de emissão  
2008-10-19

Versão: 4.0.8

12 NC: 9082 100 09005
EAN: 87 10895 98262 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
SHS47

Principa

Respiros 
Saídas do B
melhor qua

Ímã de ne
O neodímio
forte camp
sensibilidad
graves e m

Plugue fo
Fique tranq
fornecerá u
qualidade d

Almofada
As almofad
falantes em
Com pouqu
usar os fone
períodos.

Presilhas
flexível
As presilhas
presilha an
seguro e co
correto dos
conforto. Id

Totalmen
A junta e o 
mais segura
tamanho da
perfeito e a
fones de ou

Cabo des
O cabo des
devido ao f
embora sej
dificilmente

Sistema d
Esta soluçã
cabos perm
pescoço, em

Dispositiv
Uma luva m
contra dano
repetidas, a

Cabo de 
Cabo de co
aparelho de
01/00

is especi

do Bass B
ass Beat pe
lidade de so

odímio
 é o melhor
o magnético
e em uma b
aior qualida

lheado a 
üilo, pois o 
ma conexão
e áudio.

s superm
as são supe
 torno das o
íssima pres
s de ouvido

 auricular

 auriculares
tideslizante 
nfortável, q
 fones de ou
eal para us

te ajustá
gancho de 
nça e conf
 sua orelha
ltamente co
vido no lug

embaraç
embaraçad
ato de ser f
a mais rígid
 embaraça.

e cabeam
o simples e
ite que voc
 vez de so

o para d
acia e flex
s que pode
umentando

1,2 m
mprimento 
 áudio ond
eat
rmitem a circulação do ar para 
m com graves mais profundos.

 material para geração de um 
 que se traduz em maior 
obina de voz, melhor resposta de 
de global de som.

ouro 24 k
acabamento em ouro do plugue 
 mais confiável para uma melhor 

acias
rmacias e encaixam os alto-
relhas para criar um som incrível. 
são sobre as orelhas, você pode 
 confortavelmente durante longos 

es feitas de borracha 

 feitas de borracha possuem uma 
para um encaixe ainda mais 
ue assegura o posicionamento 
vido durante horas, para o seu 

o em movimento.

vel
orelha ajustáveis permitem ainda 
orto, adaptando-se à forma e ao 
. Isso ajuda a criar um encaixe 
nfortável, além de manter os 

ar.

ado
o ajuda a poupar tempo, pois, 
abricado com um material que, 
o, mantém a flexibilidade, ele 

ento assimétrico
 eficiente para o embaraço de 
ê pendure o cabo atrás do 
b o queixo.

iminuição de esforço
ível protege a conexão do cabo 
riam ocorrer em virtude de dobras 
 a vida útil do produto.

ideal: liberdade para deixar seu 
e você preferir.
ficações
 do prod

http://www.philips.com

