Philips
Auscultadores com
Gancho de Orelhas

SHS4844

Extra-confortáveis
Gancho ajustável, adequado para todas as orelhas
As alças do gancho destes auscultadores podem ser ajustadas de forma a assumirem 5 posições
diferentes para uma adaptação personalizada. O ar entre as capas e os altifalantes proporciona
uma sensação suave, uma vez que as capas se tornam suaves como uma almofada.
Música para os seus ouvidos
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado
Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Com o gancho para as orelhas ergonómico tem mais conforto e estabilidade
• Diafragma de 13,5 mm optimiza o conforto de utilização
• Capas com almofadas de ar para maior conforto
Sempre pronto a partir
• Permanece confortavelmente na orelha quando está em movimento
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente
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Auscultadores com Gancho de Orelhas
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Sistema acústico: aberto
Tipo de magneto: Neodímio
Diafragma: topo Mylar
Bobina de voz: cobre
Frequência de resposta: 12 - 23 500 Hz
Sensibilidade: 105 dB
Impedância: 16 ohms
Diâmetro do altifalante: 13,5 mm
Tipo: Dinâmica
Entrada máxima de corrente: 15 mW

Conectividade
•
•
•
•
•

Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
Comprimento do cabo: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Acabamento do conector: banhado a crómio
Tipo de cabo: OFC

Embalagem Interior

• EAN: 87 12581 55409 5
• Embalagem interior (C x L x A):
19,8 x 18,5 x 6,7 cm

Destaques
•
•
•
•

Número de embalagens para o consumidor: 6
Peso bruto: 0,297 kg
Peso líquido: 0,096 kg
Tara: 0,201 kg

Embalagem exterior

• EAN: 87 12581 55405 7
• Peso bruto: 1,488 kg
• Embalagem exterior (C x L x A):
39,2 x 22 x 17,4 cm
• Peso líquido: 0,384 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,104 kg

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
5,2 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,035 kg
• Peso líquido: 0,016 kg
• Tara: 0,019 kg
• EAN: 87 12581 55401 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

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

Concebido para uma utilização activa

Quer esteja a correr, a andar de bicicleta ou a
participar num qualquer passatempo activo, estes
auscultadores permanecem confortavelmente na
orelha.

Diafragma de 13,5 mm

Suficientemente pequeno para um conforto de
utilização perfeito e suficientemente grande para
proporcionar um som sem distorções, o tamanho
ideal para prazer de audição.

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.

•

Capas com almofadas de ar

O ar entre a capa e o diafragma proporciona-lhe uma
sensação suave semelhante a uma almofada uma vez
que reduz a pressão nos seus ouvidos.

Saída dos graves

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

Design Flexi-Grip

O material macio Flexi-grip que reveste o corpo dos
auscultadores melhora o seu desempenho e
aumenta a sua durabilidade. Protege a ligação dos
fios contra potenciais danos associados à dobragem
dos auscultadores e evita o contacto frequente com
os dedos do utilizador durante a colocação e
remoção.
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