
 

 

Philips
Fones de ouvido com 
gancho

SHS4847
Extraconforto

Gancho ajustável para orelha (fácil encaixe)
As luvas internas do gancho para orelha deste fone de ouvido têm cinco posições de 
ajuste para um uso personalizado. O ar entre os protetores e os alto-falantes 
proporciona um toque suave, pois torna os protetores mais macios, como uma almofada.

Música para seus ouvidos
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som

Perfeito para você e seu estilo de vida
• O gancho anatômico para orelha aumenta o conforto e a estabilidade no uso
• Driver do alto-falante de 13,5 mm para um maior conforto
• Protetores acolchoados com ar para um conforto superior

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Fixa-se confortavelmente à orelha quando você está em movimento
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível



 Gancho anatômico para orelha
A presilha para orelha encaixa-se firmemente atrás 
da orelha, mesmo quando você está em movimento. 
Mantém o fone de ouvido confortavelmente no lugar 
e com som excelente. É a parte que fica em contato 
com as orelhas e mantém os fones de ouvido no 
lugar

Projetado para uso em movimento
Correndo, andando de bicicleta ou em sua atividade 
de lazer predileta, não importa: seu fone de ouvido 
fixa-se de modo confortável em suas orelhas.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Resposta em freqüência: 12 - 23.500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 13,5 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Cromado
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,297 kg
• Peso bruto: 0,655 lb
• GTIN: 2 06 09585 18554 2
• Embalagem interna (L x L x A): 

7,8 x 7,3 x 2,6 polegadas
• Embalagem interna (L x L x A): 

19,8 x 18,5 x 6,7 cm
• Peso líquido: 0,096 kg
• Peso líquido: 0,212 lb
• Número de embalagens para o cliente: 6

• Peso da embalagem: 0,443 lb
• Peso da embalagem: 0,201 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,488 kg
• Peso bruto: 3,280 lb
• GTIN: 1 06 09585 18554 5
• Embalagem externa (L x L x A): 

15,4 x 8,7 x 6,9 polegadas
• Embalagem externa (L x L x A): 

39,2 x 22 x 17,4 cm
• Peso líquido: 0,384 kg
• Peso líquido: 0,847 lb
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 2,434 lb
• Peso da embalagem: 1,104 kg

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

17 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,035 kg
• Peso líquido: 0,016 kg
• Peso da embalagem: 0,019 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,7 x 6,7 x 1,2 polegadas
• Peso bruto: 0,077 lb
• Peso líquido: 0,035 lb
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,042 lb
• UPC: 6 09585 18554 8
•
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