
 

 

Philips
Auriculares NFC 
Bluetooth

Diafragmas de 15 mm/posterior 

fechada

Auricular

SHB5800WT
Auriculares sem fios, emparelhamento fácil via NFC
Graves sólidos
Auscultadores com Bluetooth SHB5800 dispõem de diafragmas concebidos com precisão para graves 

sólidos e som equilibrado, auriculares confortáveis, NFC de um só toque para emparelhamento fácil e 

resistência duradoura à transpiração e humidade IPX2 – ideal para música e chamadas em movimento.

Excelente qualidade de som
• Diafragmas sintonizados com precisão para som equilibrado com graves fortes
• Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Conforto de utilização mais prolongado
• 3 capas em borracha intermutáveis para melhor adaptação
• Bloqueio seguro nos auriculares de 2 tamanhos para conforto e segurança
• Materiais resistentes à transpiração e humidade ideais para desporto

Adapta-se à sua vida c/a facilidade que se adapta às suas orelhas
• Controlo de música e chamadas sem fios com Bluetooth
• Suporte de dispositivos móveis com Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil



 Bloqueio seguro nos auriculares de 2 
tamanhos
Bloqueio seguro nos auriculares de 2 tamanhos para 
conforto e segurança

Capas de borracha em 3 tamanhos
"Com uma escolha de 3 capas de borracha 
intermutáveis com tamanhos desde pequeno ao 
grande, estes auscultadores adaptar-se-ão sempre 
aos seus ouvidos com perfeição.

Bluetooth 3.0
Suporte de dispositivos móveis com Bluetooth 3.0 
AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Sem fios com Bluetooth
Relativamente ao prazer interminável da audição de 
música e à mudança entre música e chamadas sem 
incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar 
das suas músicas favoritas, emparelhe os seus 
auscultadores 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.

Diafragmas sintonizados com precisão
Diafragmas com auriculares sintonizados com 
precisão fornecem o melhor em entretenimento 
sonoro.

Emparelhamento fácil NFC
Emparelhamento fácil NFC permite-lhe emparelhar 
o seu auricular Bluetooth e dispositivo Bluetooth 
com um só toque.

Barreira auricular perfeita
Os diafragmas de altifalante super pequenos no 
interior destes auriculares cabem confortavelmente 
no interior da orelha e a sua adaptação 
excepcionalmente segura isola o ruído exterior para 
uma experiência de audição intensa e de alta 
intensidade.

Resistentes à transpiração e humidade
Materiais resistentes à transpiração e à humidade 
IPX2 tornam-nos ideais para utilização ao ar livre e 
em actividades desportivas.
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Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 3.0+EDR
• Alcance máximo: Até 10 m

Design
• Cor: Branco

Alimentação
• Tempo conv.: 6 h
• Tempo em espera: 150 hr
• Tempo de reprodução de música: 5,5 hr
• Tipo de pilha: Polímero de lítio

Som
• Limites frequência: 8 -22 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 6 mm
• Diafragma: PET
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 25 mW
• Tipo: Dinâmica
• Sistema acústico: Fechado
• Sensibilidade: 105 dB
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído
• Bobina de voz: Cobre

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

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

Acessórios
• Cabo USB: Incluído para carregamento
• Manual de início rápido: Incluído

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 73280 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1,6 x 6,9 x 3,7 polegada
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,223 lb
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso líquido: 0,097 lb
• Peso líquido: 0,044 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,126 lb
• Tara: 0,057 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• GTIN: 1 69 23410 73280 8
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Peso bruto: 0,752 kg
• Peso bruto: 1,658 lb
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,5 x 14 x 18,5 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

8,5 x 5,5 x 7,3 polegada
• Peso líquido: 0.582 lb
• Peso líquido: 0,264 kg
• Tara: 0,488 kg
• Tara: 1,076 lb

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

3,5 x 8 x 3,5 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,4 x 3,1 x 1,4 polegada
• Peso: 0,015 kg
• Peso: 0,033 lb
•

Especificações
Auriculares NFC Bluetooth
Diafragmas de 15 mm/posterior fechada Auricular
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