Fone de Ouvido
Estéreo Ultraleve
SBCHL130U
• Reforço dos sons graves
• Haste do fone flexível e dobrável
• Adaptador de plugue
de 3,5 /6,3mm
• Comprimento
do cabo: 1,0m

Fone de Ouvido Estéreo

Fone de Ouvido Sem Fio

Fone de Ouvido Sem Fio

SBCHP195

SBCHC070

SBCHC480

• Ideal para quem quer conforto
e privacidade
• Alcance aprox. 7m
• Funciona através de emissão de raios
infravermelhos
• Adaptável a equipamentos de som
e televisores com saída para fones de ouvido
de 3,5 ou 6,3 mm
• Mute (mudo) automático
• ALC (Ajuste Automático de Volume)
• Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3 mm estéreo
• Utiliza 2 pilhas tipo AAA
• Produto Bivolt (110-220V)

• Indicado para quem deseja total
liberdade de movimentos
• Transmissão sem fio de longo alcance
de aprox. 100m através de paredes,
vidros, portas, etc.
• Funciona através de ondas FM
• Ajuste de volume no fone
• Liga e desliga automático
• Ultra leve
• Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
• Baterias recarregáveis
• Produto Bivolt (110-220V)

• Excelente performance de som
• Almofadas internas
para maior conforto
no uso contínuo
• Comprimento do cabo: 2m

Fone de Ouvido
Estéreo Intra-auricular

Fone de Ouvido
Estéreo Intra-auricular

Fone de Ouvido
Intra-auricular com haste
SBCHS395

310

311

• Ideal para prática de esportes
• Reforço dos sons graves
• Leve e confortável
• Peça auricular giratória para
várias opções de ajuste
• Peça auricular macia para maior conforto
• Comprimento do cabo: 1,0m

SBCHE215
•
•
•
•

SBCHE035
• Comprimento do cabo: 1,0m

IP
I GR
FLEX

Sistema acústico turbo
Acabamento flexigrip
Estojo para o fone
Comprimento do cabo: 1,0m

Fone de Ouvido Esportivo

Flexigrip: acabamento emborrachado
que prolonga a durabilidade do fone
de ouvido.

SBCHS 310, 311

Fone de Ouvido Estéreo
SBCHP800
• Ótima performance de som
• Haste ajustável para maior conforto
e segurança
• Recurso DJ
• Desenho anatômico
• Adaptador
de 3,5 - 6,3mm
• Comprimento
do cabo: 3m

Fone de Ouvido
Estéreo Intra-auricular
Fone de Ouvido
Estéreo Ultraleve

SBCHE205

OUTUBRO 2002

• Sistema acústico turbo
• Acabamento flexigrip
• Comprimento do cabo: 1,0m

Fone de Ouvido
Estéreo Ultraleve

Sistema acústico turbo: melhora a
performance dos graves, melhorando
por conseqüência a qualidade do som.

SBCHL120U
• Reforço dos sons graves
• Comprimento do cabo: 1m

SBCHL135U
•
•
•
•

Ideal para TV
Controle de volume no cabo
Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
Comprimento do cabo: 6m

• Ideal para prática de esportes
• Sistema 3-way adjustable
• Comprimento do cabo: 1,2m
3 way Adjustable
Ajuste em 3 direções para o seu
maior conforto e segurança.

Peça auricular giratória para várias opções
de ajuste.

Atendimento Comercial
Recurso DJ
Permite que a peça
auricular tenha um giro
de 360º no seu eixo.

Compact Disc de
80 Minutos Gravável
CD80R
• Próprio para a gravação de dados
• Compatível com gravadores
de velocidade 1x a 32x
• Capacidade: 700Mb / 80 minutos
• Para ser gravado uma única vez
• Disponível em embalagem
econômica (pino com 25 unidades)
• Produto importado
Obs.: este disco não serve
para os gravadores
de áudio

Compact Disc de
74 Minutos Gravável
CD74R

OUTUBRO 2002

• Ideal para quem deseja gravar
sua própria seleção de músicas
com qualidade digital
• Para ser gravado uma única vez
• Compatível com todos os
leitores de CD de áudio

Microfone
Uni-Direcional

Compact Disc de
21 Minutos Gravável
Discos DVD graváveis
e regraváveis (formato DVD+R)
DVD-R e DVD-RW
• Capacidade 4,7 GB para dados
e 240 minutos para vídeo
• Podem ser reproduzidos em drives
DVD-ROM e DVD players comuns
• Dispensam formatação ou finalização
• Ideais para serem utilizados com os
gravadores de DVD Philips

CD21R
• Alta qualidade de
gravação de dados
• Grava até 185MB
de dados (21 minutos)
• Velocidade de
Gravação 1x até 16x
• Embalagem Slim
extremamente portátil
• Grave o CD em menos
de 3 minutos

Microfone
Omni-Direcional
SBCMD110
• Diafragma de 25mm
• Adaptador de plugue
de 3,5 / 6,3mm

Microfone uni-direcional - O microfone uni-direcional capta o som com maior
sensibilidade na direção do usuário. Isto permite uma melhor qualidade de som e
reduz o indesejado efeito feedback causado pela presença de caixas acústicas
próximas a um microfone.
Dynamic Shock Absorption - Impede que os impactos que ocorrem na manipulação do
microfone sejam transferidos para o som.

Controle Remoto
Universal para TV

Controle Remoto
Universal 4 em 1

Limpador Manual de CD

Limpa Lentes de CD

SBCAC250

SBCAC300

• Limpador Manual de CD com fluido
de limpeza
• Indicado para uma limpeza segura
e apropriada dos CDs
• Desenvolvido para remover
sujeiras, impressões
digitais e manchas
de gordura na
superfície do disco

• Ideal para limpar as lentes sem
danificar ou riscar, garantindo
o funcionamento perfeito
dos CD Players
• Escova antiestática que elimina
pó e sujeira das lentes
dos aparelhos de CD
• Para uso em CD Player
e CD-Rom
• Recomendável seu uso
a cada 8 horas de
funcionamento do CD

SBCMD195

SBCRU110

SBCRU240

• Dynamic Shock Absorption
• Diafragma de 30mm
• Controle de volume
no microfone

• Controla a maioria das marcas de
televisor
• Design ergonômico
• Fácil Programação
• Utiliza 2 pilhas AAA
• Ideal para substituir
controles remotos
danificados ou perdidos

• Controla a maioria das marcas
de televisor, videocassete,
receptores de satélite e
decodificadores de TV a cabo
• Ideal para pessoas que buscam
a facilidade de controlar o
televisor e o vídeo com
um só controle
• Design ergonômico
• Fácil programação
• Utiliza 2 pilhas AAA
• Ideal para substituir
controles remotos
danificados ou
perdidos

Microfone
Uni-Direcional

Controle Remoto
Universal 2 em 1

SBCMD650

SBCRU220

• Microfone profissional
• Sensor Super Cardiod - minimiza
o efeito feedback
• Dynamic Shock Absorption
• Diafragma de 30mm
• Adaptador de plugue
de 3,5 / 6,3mm
• Acabamento
em metal

• Controla a maioria das marcas
de televisor e videocassete
• Ideal para pessoas que buscam
a facilidade de controlar o televisor
e o vídeo com um só controle
• Design ergonômico
• Fácil programação
• Utiliza 2 pilhas AAA
• Ideal para substituir
controles remotos
danificados ou
perdidos

Controle Remoto
Universal Inteligente
SBCRU940
• Controla todos os equipamentos
de áudio e vídeo
• 2 MB de memória
• Tela de LCD sensível ao toque
(touch-screen)
• Interface dinâmica e intuitiva
com o usuário
• Totalmente configurável
e inteligente
• Possibilidade
de atualização
do software

Todos os modelos apresentados neste catálogo são importados. Fotos ilustrativas.
A Philips reserva-se o direito de efetuar mudanças de caráter técnico que visem o
aprimoramento de seus produtos, sem prévio aviso.

Fita de Limpeza para Vídeo

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam
do Manual de Instruções que acompanha os respectivos produtos. Proibida a
reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia
autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

SBCVC200
• Fita de limpeza úmida para
videocassete
• Contém 1 fita e 1 fluido
de limpeza
• Permite 50 utilizações

Central de Atendimento Philips - 0800 7010203

www.philips.com.br

