
 

 

Philips
Auscultadores com fita 
para o pescoço

SHS5200
Graves ricos

Cabo resistente
Faça-se notar com estes auscultadores reflectores com fita para o pescoço que lhe dão 
maior visibilidade - e segurança - para além de um excelente desempenho e conforto.

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 as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves
• Maior conforto para uma utilização prolongada
• As almofadas ergonómicas melhoram o conforto de utilização e os graves

Sempre pronto a partir
• O sistema de compensação de tensões aumenta a segurança do cabo
• Fita para o pescoço reflectora, visível no escuro para mais segurança
• O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto
• O cabo revestido com tecido dura mais tempo e não se emaranha



 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.

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

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.

Utilização confortável
Estes auscultadores têm um design ergonómico que 
oferece um conforto extra e maior prazer em 
audições prolongadas.

Almofadas ergonómicas
A forma ergonómica e os materiais luxuosos das 
almofadas garantem uma utilização mais confortável 
e um melhor desempenho de graves, graças à 
reduzida fuga de som.

Sistema de compensação de tensões
O sistema de compensação de tensões reduz o 
incómodo de uma utilização continuada e prolonga a 
duração da ligação do cabo.

Fita para o pescoço reflectora
O material reflector especial da fita para o pescoço 
ajuda-o a manter-se visível no escuro.

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 revestido com tecido
O atractivo revestimento em tecido resiste ao 
emaranhamento, é muito resistente e prolonga a 
vida do produto.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 30 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Um lado
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Peso bruto: 0,181 kg
• Peso líquido: 0,052 kg
• Tara: 0,129 kg
• EAN: 87 12581 49799 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,829 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,7 x 20,4 x 23,8 cm
• Peso líquido: 0,156 kg
• Tara: 0,673 kg
• EAN: 87 12581 49801 6
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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