Philips
Auscultador stereo

LFH 334

Projectado para encaixar bem
Um auscultador estereofónico extremamente leve para colocar debaixo do queixo,
concebido para proporcionar uma excelente qualidade sonora, com uns auriculares
macios para as orelhas para proporcionar conforto no uso, e um suporte de
suspensão que une os auscultadores a um monitor.
Concebido para lhe assentar bem
• Um design extremamente leve proporciona o aumenta do conforto durante o uso
prolongado
• Colocação debaixo do queixo para se adaptar a todo o tipo de orelhas para maior
conforto.
Melhoria da qualidade do som
• Um driver do altifalante de 14 milímetros optimiza uma elevada qualidade áudio.
• Uma ficha banhada a ouro assegura uma conexão de alta confiança.
• O íman de Neodymium realça a sensibilidade e a qualidade do som.
Mais liberdade de movimento
• Um cabo de 3 metros de comprimento permite-lhe maior liberdade de movimento
na sua zona de trabalho sem ter de tirar os auscultadores

LFH 334

Philips Auscultador stereo
Especificações técnicas
Som
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Aberto
Tipo de magneto: Neodímio
Diafragma: Topo PET
Bobina de voz: Cobre
Qualidade do som: optimizado para reprodução
de voz
Impedância: 2 × 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 2 × 10 mW
Sensibilidade: 103 dB
Diâmetro do altifalante: 14 mm
Tipo: Dinâmica

Conectividade
•
•
•
•
•

Ligação de cabo: One-sided
Comprimento do cabo: 3 m
Conector: 3,5mm, angulo recto
Acabamento do conector: Dourado
Tipo de cabo: Cobre

Dimensões do produto
•
•
•
•

Destaques do produto
Conteúdo da embalagem

• Auscultadores estereofónicos
• Suporte de suspensão
• 2 protetores dos auriculares suplentes

Dados da embalagem
•
•
•
•
•
•

12NC: 8735 033 40011
UPC: 0378 499 74636
Peso bruto: 0,100 kg
Comprimento: 226 mm
Largura: 130 mm
Altura: 25 mm

Tudo aquilo que precisa
Os acessórios Philips são concebidos para poder tirar
o máximo partido dos aparelhos de ditado Philips.
Garantem-lhe óptimos resultados e asseguram uma
longa durabilidade.
Estilo debaixo do queixo
Projectado para utilizar debaixo do queixo para maior
conforto.

Especificidades ambientalistas

Ĺmã de Neodymium
È O melhor material para produzir um forte campo
magnético para maior sensibilidade e maior qualidade
de som circundante

Compatibilidade

Tomada banhada a ouro
Os acabamentos a ouro da tomada irá produzir uma
ligação mais fiável para uma maior qualidade de som.

• Reclamações para 2002/95/EC (RoHS)
• Produto livre de soldadura com chumbo

• Compativel com todos os modelos desktop
analogos digitais e o Digital Pocket Memo 9600.

Comprimento: 160 mm
Largura: 150 mm
Altura: 18 mm
Peso: 0,053 kg

Design leve
Os materiais leves de alta qualidade durável fornecem
um conforto acrescido.
14 mm speaker driver
Tamanho suficientemente para proporcionar conforto
e fornecer um som não distorcido. Uma drive de 14
mm é o tamanho ideal para difundir um som de alta
qualidade.
3 m cabo
O cabo de3 metros possibilita-lhe liberdade de
movimentos na sua zona de trabalho sem necessitar de
tirar os auscultadores.
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