
 

 

Philips
Auscultadores

Diafragmas 8,6 mm/post. semi-

fechada

Auricular

SHX10
Sinta os graves, veja a batida.

Os auriculares HX1 da Philips permitem-lhe não só sentir os graves, como também vê-
los. São a sua música – tornada visível. Concebidos para festas! Seja a luz no centro da 
festa com os seus auscultadores LED iluminados.

Dê luz à sua música
• LED potente sincronizado com cada batida da sua música
• Controle a visibilidade da música com o botão LED
• Até 6 horas de luz LED potente

Torne os seus graves explosivos
• Os diafragmas em neodímio fornecem graves profundos e som potente
• A porta Bass Reflex melhora os graves

Expressão potente de design
• Duração e resistência máximas com uma aparência robusta
• Um cabo de borracha para duração extra
• Escolha entre 3 pares de capas para uma adaptação perfeita



 3 pares de capas

As capas estão disponíveis em 3 tamanhos – 
pequeno, médio e grande – para uma adaptação 
perfeita e personalizada.

Porta Bass Reflex

A porta Bass Reflex melhora os graves através da 
saída de ar, melhorando a eficiência do sistema a 
baixas frequências.

LED brilhantes

Um LED potente é sincronizado com cada batida da 
sua música, para poder ver e ouvir o som. Pela 
primeira vez, pode partilhar a sua música 
visualmente.

Cabo de borracha resistente
Um cabo de borracha para duração extra

Botão LED
Controle a visibilidade da música facilmente com o 
botão deslizante LED na caixa da bateria no fio.

Tempo de reprodução prolongado

Até 6 horas de luz LED potente

Diafragmas em neodímio

Os diafragmas em neodímio de 8,6 mm fornecem 
graves profundos, ampliando o pulsar da sua música. 
Estes fornecem som de alta definição com uma gama 
dinâmica ampla, reproduzindo até os detalhes mais 
pequenos.

Construção resistente

Estes auscultadores foram concebidos a pensar na 
resistência e na durabilidade, proporcionando-lhe 
uma aparência robusta e indestrutível.
SHX10/00

Especificações
Som
• Sistema acústico: Sem-fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 16 ohms
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a níquel
• Tipo de cabo: cobre

Alimentação
• Quantidade de baterias: 1 (incorporada)
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 1,8 g

Acessórios
• cabo USB
•
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