
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
Bluetooth®

Diafragmas de 8 mm/posterior 

fechada

Auricular
NFC

SHB5900WT
Graves ricos em todos os locais

Sem fios com óptimo som e uma adaptação perfeita
Os auriculares compactos SHB5900 Bluetooth® fornecem diafragmas potentes com até 6 
horas de entretenimento musical sem fios. A funcionalidade MusicChain permite-lhe partilhar 
música com os amigos através do emparelhamento com outros auriculares com MusicChain.

Desfrute de som de qualidade
• Diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e potente
• Aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente

Confere conveniência ao seu estilo de vida
• MusicChain™ permite-lhe partilhar música facilmente com os amigos
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil
• Cabos planos anti-emaranhamento para maior comodidade em movimento
• Suporte de Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas

Concebido para uma utilização prolongada confortável
• Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si
• Saída de som oval ergonómica para uma adaptação verdadeiramente confortável



 Tecnologia Bluetooth

Emparelhe os seus auscultadores com 
qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar 
de música num som cristalino - sem fios.

3 pares de capas à escolha

As capas estão disponíveis em 3 tamanhos - 
pequeno, médio e grande - para uma adaptação 
perfeita e personalizada.

Emparelhamento fácil via NFC

O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe 
ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer 
dispositivo com Bluetooth, com um simples 
toque.

Diafragmas eficientes de 8,6 mm

Os diafragmas de altifalante compactos e 
eficientes de 8,6 mm fornecem um som 
preciso com graves potentes, para um maior 
prazer de audição em movimento.

Saída de som oval ergonómica

O formato oval da saída de som tubo surgiu 
com base numa pesquisa exaustiva relativa ao 
ouvido humano. Concebido para se adaptar a 
qualquer ouvido de forma confortável, o 
formato ergonómico assegura adaptação e 
conforto óptimos para desfrutar da música ao 
máximo.

MusicChain™

Com MusicChain™, pode partilhar facilmente 
as faixas que está a reproduzir com um amigo. 
Usando a tecnologia Bluetooth®, um simples 

clique no botão MusicChain™ dos seus 
auscultadores permitirá emparelhar com 
outros auscultadores compatíveis com 
MusicChain™.

Aplicações ovais na saída de som

As aplicações ovais na saída de som bloqueiam 
o ruído ambiente, enquanto a sua estrutura 
semi-fechada fornece um desempenho de 
graves melhorado.

Cabo plano anti-emaranhamento
O cabo plano antideslizante assegura que o seu 
fio se mantém sempre livre de 
emaranhamentos.

Música e chamadas sem fios

Emparelhe o seu dispositivo inteligente com os 
seus auscultadores através de Bluetooth e 
desfrute da liberdade de música e chamadas 
telefónicas com som cristalino, sem confusão 
de cabos. Mude de faixa e atenda chamadas 
com o telecomando fácil de utilizar.
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Acessórios
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Design
• Cor: Branqueamento

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 10 m
• Versão Bluetooth: 3.0+EDR

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

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

• Controlo do volume

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução de música: 5,5* hr
• Tempo em espera: 150 horas*
• Tempo conv.: 6 horas*

Som
• Limites frequência: 10 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 20 mW

• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Sensibilidade: 107 dB
• Sistema acústico: Fechado
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 25970 70505 9
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,3 x 4 cm
• Peso bruto: 0,0886 kg
• Peso líquido: 0,035 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,0536 kg
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70505 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

14 x 10,7 x 19 cm
• Peso líquido: 0,105 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,2408 kg

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

1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Peso: 0,0116 kg
•
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Especificações
Auscultadores sem fios Bluetooth®
Diafragmas de 8 mm/posterior fechada Auricular, NFC

* Os resultados reais podem variar
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