
 

 

Philips
Auscultadores com fita 
para o pescoço

SHS8200
Graves extra

Ultra compactos, dobram para arrumação fácil
Os grandes diafragmas dos altifalantes de 32 mm e saídas dos graves criam um 
espectacular som Bass Beat, ao passo que a fita para o pescoço ultra dobrável é fácil de 
guardar e transportar.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
• A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves
• Desfrute do melhor desempenho e de óptima qualidade de som
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Tecido ultra-suave para o máximo de conforto de utilização
• Design contornado em redor do pescoço, para uma adaptação confortável
• Os auscultadores ergonómicos aumentam o conforto de utilização

Sempre pronto a partir
• Quando dobrados, ficam planos e cabem facilmente na sua bolsa de transporte
• A ligação reforçada do cabo assegura uma maior durabilidade
• O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior



 Controlador dos altifalantes de 32 mm
O controlador dos altifalantes de 32 mm é um 
elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que 
proporciona som sem distorção com qualquer 
potência de entrada.

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

Magneto de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte e maior sensibilidade numa 
bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor 
qualidade geral do som.

Excelente qualidade de som
Design a pensar na acústica e controladores de 
elevada qualidade asseguram o melhor desempenho 
áudio.

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.

Tecido ultra-suave
A utilização de material ultra-suave permite uma 
sensação de suavidade na pele, para o máximo de 
conforto de utilização.

Design contornado
Design contornado em redor do pescoço, para uma 
adaptação confortável

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

Dobragem Real Flat
Os auscultadores foram concebidos para ficarem 
planos depois de dobrados, de modo a caber 
facilmente na sua bolsa de transporte.

Ligação de cabos reforçada
Um componente em plástico macio na protecção 
para os ouvidos protege a ligação e evita danos 
causados por uma dobragem repetida.

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 com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• 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: 32 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Um lado
• Comprimento do cabo: 1,2 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): 

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso líquido: 0,057 kg

• Peso bruto: 0,18 kg
• Tara: 0,123 kg
• EAN: 87 12581 49811 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,6 x 24,5 x 13,5 cm
• Peso líquido: 0,684 kg
• Peso bruto: 2,96 kg
• Tara: 2,276 kg
• EAN: 87 12581 49813 9
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

22 x 18,8 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,342 kg
• Peso bruto: 1,33 kg
• Tara: 0,988 kg
• EAN: 87 12581 49812 2
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Especificações
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