
 

 

Philips
Auscultadores com 
microfone

Diafragmas de 40 mm/posterior 

fechada

On-ear

SHX50
Sinta os graves, veja a batida.

Os auscultadores HX5 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 8 horas de luz LED potente

Torne os seus graves explosivos
• Os diafragmas em neodímio fornecem graves profundos e som potente

Expressão potente de design
• Duração e resistência máximas com uma aparência robusta
• Um cabo de borracha para duração extra
• Aro para a cabeça resistente mas confortável



 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.

Botão LED

Controle facilmente a visibilidade da música com o 
botão de activação LED no lado esquerdo do 
auscultador.

Tempo de reprodução prolongado

Até 8 horas de luz LED potente

Diafragmas em neodímio potentes

Os diafragmas em neodímio de 40 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.

Aro para a cabeça resistente

Aro para a cabeça resistente dispõe de um 
almofadado interior macio para o máximo conforto.

Cabo de borracha resistente
Um cabo de borracha para duração extra
SHX50/00

Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Frequência de resposta: 8 - 23 000 Hz

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

Acessórios
• cabo USB

Alimentação
• Quantidade de baterias: 1 (incorporada)
• Tipo de bateria: Polímero de lítio

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,5 kg
• GTIN: 1 69 25970 70805 7
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,3 x 20,6 x 23,4 cm
• Peso líquido: 0,78 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,72 kg

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

19,5 x 21,5 x 10 cm
• EAN: 69 25970 70805 0
• Peso bruto: 0,41 kg
• Peso líquido: 0,26 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,15 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
•
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