
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
Bluetooth®

Diafragmas de 32 mm/semi-

fechados

On-ear

SHB5500BK
Graves nítidos, potentes e sem fios

Corte nos cabos, não na qualidade
Os auscultadores sem fios da Philips com conectividade Bluetooth dispensam os fios, mas 
não a qualidade de som. Desfrute de horas de música e chamadas com protecções para 
os ouvidos macias e almofadadas e uma longa vida útil da bateria.

Som poderoso
• Diafragmas de 32 mm de alta intensidade, graves nítidos
• Design posterior fechado para um óptimo isolamento

Torne a vida mais conveniente
• Tecnologia Bluetooth para movimentos sem restrições
• Cómodo controlo de música e chamadas sem fios Bluetooth
• Design dobrável para arrumação fácil em movimento

Confortável para utilizações prolongadas
• Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis a todos
• Protecções para as orelhas macias para audições prolongadas



 Altifalantes com 32 mm de diâmetro

Diafragmas de 32 mm de alta intensidade, 
graves nítidos

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos 
ajustáveis

As protecções para os ouvidos ajustáveis 
foram concebidas para sempre se adaptarem à 
sua cabeça para se esquecer que os está a 
utilizar.

Tecnologia Bluetooth

Emparelhe os seus auscultadores com 
qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar 
de entretenimento musical sem fios cristalino.

Design posterior fechado

Um design posterior fechado isola a música do 
ruído externo, permitindo-lhe desfrutar da 
música com os detalhes subtis e a base 
dinâmica com que foi criada.

Design dobrável
Concebidos para lhe proporcionar a melhor 
experiência em movimento, estes 
auscultadores Bluetooth podem ser dobrados 
facilmente para portabilidade e arrumação 
simples. O seu design inteligente dispõe de 
componentes seleccionados cuidadosamente, 
como articulações que permitem que as peças 
dos auscultadores sejam movidas com 
facilidade.

Protecções para as orelhas macias e 
confortáveis

Protecções para as orelhas macias para 
audições prolongadas

Controlo de música e chamadas sem fios

Relativamente ao prazer interminável da 
audição de música e à mudança entre música e 
chamadas sem incómodos, nada bate o 
Bluetooth! Para desfrutar dos seus êxitos 
favoritos, emparelhe o seu auricular Philips 
com o seu smartphone ou tablet com 
Bluetooth e, em seguida, basta um simples 
toque nos controlos intuitivos de cada 
protecção para os ouvidos para mudar o 
volume ou colocar uma música em pausa, 
enquanto atende uma chamada recebida e 
efectua chamadas.
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Acessórios
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Design
• Cor: Preto

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 15 m

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução de música: 9 hr
• Tempo em espera: 200 horas
• Tempo conv.: 9 horas

Som
• Limites frequência: 10 -22 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Sensibilidade: 106 dB
• Sistema acústico: Fechado

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Chamada em Retenção, Remarcação do último 

número, Microfone sem som, Rejeitar Chamada, 
Alternar entre 2 chamadas, Alternar entre 
chamada e música

• Controlo do volume

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Peso líquido: 0,453 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,506 kg

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 73112 5
• Peso bruto: 0,262 kg
• Peso líquido: 0,151 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,111 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

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

15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso: 0,12 kg
•
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