
 

 

Philips
Auscultadores estéreo 
Bluetooth

Diafragmas de 8,6 mm/posterior 

fechada

Auricular

SHB5100BK
Com clipe, sem fios

Som natural e nítido
Inclui dongle de Bluetooth com clipe, ideal para música e chamadas em movimento. Os 
micro diafragmas ultra eficientes oferecem música e chamadas nítidas.

Desfrute de som de qualidade
• Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos
• Altifalantes pequenos e eficientes reproduzem um som preciso com graves

Adapta-se à sua vida c/a facilidade que se adapta às suas orelhas
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil
• Cabo prático USB de 0,6 m para recarregamento fácil via PC
• Funcionalidade de controlo de música e chamadas sem fios com Bluetooth

Utilize por mais tempo
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos
• Auricular ultra pequeno para uma adaptação perfeita e confortável



 Adaptação perfeita a todos os ouvidos

Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno ao grande, de 
certeza que há um par que permite que os 
auriculares Philips se adaptem perfeitamente aos 
seus ouvidos.

Prático cabo p/ carregam. USB de 0,6 m
Cabo prático USB de 0,6 m para recarregamento 
fácil via PC

Barreira auricular perfeita
Os diafragmas super pequenos dos altifalantes destes 
auriculares Philips cabem confortavelmente no 
interior da orelha e, graças à sua adaptação 
excepcional, o ruído exterior é bloqueado para uma 
experiência de audição de alta intensidade.

Altifalantes pequenos e eficientes

Os altifalantes pequenos e eficientes para auriculares 
Philips asseguram uma adaptação exacta e 
proporcionam um som preciso com graves 
poderosos, ideais para o seu prazer de audição.

Auricular ultra pequeno

Design de auricular ultra pequeno e leve para um 
ajuste perfeito em orelhas mais pequenas, para 
longas horas de audição.

Controlo de música e chamadas sem fios

No que diz respeito ao prazer interminável de 
audição de música e à mudança entre música e 
chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! 
Para desfrutar dos seus êxitos favoritos, basta 
combinar o seu auricular Philips com o seu 
smartphone ou tablet com Bluetooth. Com um 
simples toque nos controlos intuitivos de cada 
protecção para os ouvidos pode diminuir o volume 
ou colocar uma música em pausa, enquanto atende 
uma chamada recebida e efectua uma chamada.

Emparelhamento fácil via NFC

O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe ligar os 
auriculares Bluetooth a qualquer dispositivo com 
Bluetooth – com um simples toque.
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Especificações
Som
• Limites frequência: 9 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 25 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm
• Sistema acústico: Fechado

Conectividade
• Perfis Bluetooth: mãos livres, auscultadores, 

A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: até 15 m

Acessórios
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Remarcação do último número, Rejeitar Chamada, 
Alternar entre chamada e música

• Controlo do volume

Potência
• Recarregável
• Tempo em espera: 200 horas
• Tempo conv.: 9 horas
•
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