
 

 

Philips
Fones de ouvido com 
gancho

SHS8100
Encaixe preciso

Alto-falantes potentes para ouvir músicas com todo prazer
Desfrute do melhor som com máximo conforto. Estes ganchos giratórios ajustam-se às 
orelhas, proporcionando um encaixe firme e suave. As três opções de tamanho de protetor 
garantem um isolamento perfeito para aprimorar ainda mais a excelente qualidade sonora.

Para curtir suas músicas com todo prazer
• Driver eficiente, ultrapequeno, para encaixe e som perfeitos
• Isolamento passivo de ruído, para um melhor som em volume elevado
• O sistema de Graves Turbo proporciona sons graves profundos e dinâmicos
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável

Perfeito para você e seu estilo de vida
• Presilhas auriculares feitas de borracha flexível para um encaixe confortável e seguro
• Três protetores de borracha intercambiáveis para os ouvidos para um encaixe ideal em todos 

os formatos de orelha
• A saída traseira do cabo proporciona conforto e praticidade

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Design que previne retiradas bruscas, para um encaixe ainda mais seguro
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 Driver eficiente, ultrapequeno
Isso significa que você continua a desfrutar de uma 
excelente qualidade sonora em ajustes de volume 
mais baixos, beneficiando-se também com a maior 
vida útil da bateria.

Isolamento passivo de ruído
O ajuste perfeito em sua orelha impede que ruídos 
indesejáveis interfiram no puro prazer de ouvir sua 
música favorita. Isso significa uma excelente 
qualidade sonora dos fones de ouvido em ajustes de 
volume mais elevados e as vantagens da maior vida 
útil da bateria.

Graves Turbo
O exclusivo design de onda sonora grave intensifica 
as notas graves, direcionando-as para seus ouvidos. 
O resultado é uma experiência incrivelmente realista 
e ainda mais envolvente.

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.

Presilhas auriculares feitas de borracha 
flexível
As presilhas auriculares feitas de borracha possuem 
uma presilha antideslizante para um encaixe ainda 
mais seguro e confortável, que assegura o 
posicionamento correto dos fones de ouvido 
durante horas, para o seu conforto. Ideal para uso 
em movimento.

Encaixe ideal em todos os formatos de 
orelha
Com a opção de três protetores intercambiáveis 
para os ouvidos, nos tamanhos pequeno a grande, 
certamente há um par que se ajusta perfeitamente à 
sua orelha.

Saída traseira do cabo
O cabo do fone de ouvido é centralizado na parte 
traseira da haste de apoio na nuca. Você até esquece 
que ele está lá.

Design que previne retiradas bruscas
Graças ao seu design exclusivo, independentemente 
das suas atividades, estes fones de ouvido 
permanecerão ajustados em suas orelhas com 
segurança e conforto. Quando o cabo é puxado, elas 
se fixam ainda mais.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Bobina de voz: CCAW
• Resposta em freqüência: 6 - 23 500 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 15 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• 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: 0,21986 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm

• Peso líquido: 0,04017 kg
• Peso da embalagem: 0,17969 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• GTIN: 2 06 09585 18695 2

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,14244 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

38.7 x 22.7 x 23,5 cm
• Peso líquido: 0,32136 kg
• Peso da embalagem: 1,82108 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• GTIN: 1 06 09585 18695 5

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

9,4 x 17,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,0552 kg
• Peso líquido: 0,01339 kg
• Peso da embalagem: 0,04181 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• UPC: 6 09585 18695 8
•

Especificações
Fones de ouvido com gancho
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