
 

 

Philips
Fones intra-auriculares 
true wireless

Drivers de 6 mm/acabamento 

fechado

Bluetooth®

Preto

SHB2515BK
Música após música sem parar

Seja livre. Esses fones de ouvido intra-auriculares true wireless oferecem 100 horas de reprodução 
graças ao seu case de carregamento portátil. Aproveite música após música sem parar e o acesso 
direto ao assistente virtual do seu telefone. Alguém falou em viagem de carro?

Liberte-se. 70 horas de reprodução. Sem fios.
• Drivers acústicos de 6 mm em neodímio. Som nítido, com graves potentes
• Case de carregamento portátil com power bank integrado de 3350 mAh
• Até 70 horas de tempo de reprodução ou de chamadas com o case
• Porta USB no case de carregamento. Carregue seu telefone em qualquer lugar

Sensação boa. Aparência linda.
• O modo mono serve para quando você desejar deixar um dos ouvidos livre
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento passivo de ruído
• Pontas emborrachadas macias. Seguro e confortável
• Capas para fones de ouvido pequenas, médias e grandes, para um encaixe perfeito

Emparelhamento fácil. Controle por voz.
• Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido
• Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente
• Botão de várias funções. Controle suas músicas e ligações com facilidade
• Ao pressionar o botão duas vezes, você ativa o assistente de voz do seu telefone



 70 horas de tempo de reprodução
Caia na estrada com várias cargas no seu bolso. Saia 
com o case de carregamento completamente 
carregado e obtenha até 70 horas de tempo de 
reprodução. Uma carga completa leva em média uma 
hora e meia e fornece até três horas de tempo de 
reprodução e de chamadas.

Seja livre. Case de carregamento via 
USB.
Nunca fique sem bateria. O case de carregamento 
portátil com power bank integrado de 3350 mAh 
não carrega apenas os seus fones de ouvido, ele 
também carrega o seu telefone. Basta conectar seu 
dispositivo inteligente ao case pela porta USB.

Seguro e confortável
Você pode curtir suas músicas com conforto de 
verdade, graças a esse design leve e cômodo. As 
pontas macias emborrachadas encaixam-se com 
segurança sob a dobra externa da orelha. Com as 
capas de borracha intercambiáveis você encontra o 
encaixe intra-auricular perfeito e com uma vedação 
precisa, para não perder nenhum detalhe das suas 
músicas.

Sempre uma excelente qualidade de 
som
Os drivers acústicos de neodímio de 6 mm 
proporcionam um som nítido com graves potentes. 
O tubo acústico oval maximiza o isolamento passivo 
de ruído. O modo mono oferece a opção de deixar 
um ouvido livre para quando você deseja ficar atento 
ao mundo ao seu redor.

Emparelhamento inteligente via 
Bluetooth
Os fones de ouvido estão prontos para serem 
emparelhados assim que são retirados do case. 
Depois de emparelhados, os fones de ouvido 
lembram qual o último dispositivo com o qual foram 
usados.

Botão de várias funções.
Controle suas músicas e chamadas com facilidade 
usando o botão de várias funções. Não gosta da faixa 
atual? Pule-a mantendo o botão pressionado por um 
tempo. Deseja recusar uma chamada e continuar 
ouvindo música? Basta pressionar o botão uma vez 
para tratar do assunto. O microfone embutido com 
cancelamento de eco mantém o som nítido quando 
você quiser falar.
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Acessórios
• Protetores de ouvido: 3 tamanhos
• Conteúdo: Cabo para carregamento USB
• Guia de início rápido
• Estojo de transporte

Conectividade
• Microfone: Microfone embutido
• Perfis Bluetooth: A2DP, Viva-voz, HFP, HSP, 

AVRCP
• Versão do Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: 10 m

Design
• Cor: Preto

Lig/Desl
• Tipo da bateria: Íons de lítio
• Tempo de carregamento: 2 h
• Tempo de conversa: 3 + 70 horas

Som
• Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Entrada de energia máxima: 5 mW
• Sensibilidade: 90 dB
• Diâmetro da caixa de som: 6 mm

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 3

• Embalagem interna (L x L x A): 
17,8 x 15,8 x 10,4 cm

• Peso bruto: 0,67 kg
• Peso da embalagem: 0,322 kg
• GTIN: 2 69 51613 99399 0
• Peso líquido: 0,348 kg

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Embalagem externa (L x L x A): 

37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso bruto: 6.1 kg
• Peso da embalagem: 3.316 kg
• GTIN: 1 69 51613 99399 3
• Peso líquido: 2,784 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

4.1 x 8 x 3,6 cm

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15 x 5 cm
• Peso bruto: 0,19 kg
• Peso líquido: 0,116 kg
• Peso da embalagem: 0,074 kg
• EAN: 69 51613 99399 6
• Número de produtos inclusos: 1
•

Especificações
Fones intra-auriculares true wireless
Drivers de 6 mm/acabamento fechado Bluetooth®, Preto
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