
 

 

Philips
Auscultadores estéreo 
Bluetooth

SHB6000
Sintonizado para o desporto

Adaptação segura e sem fios
Fabricado em materiais à prova de água combinados com um gancho ajustável para a orelha 
que proporciona uma adaptação segura. Estes auscultadores sem fios foram concebidos para 
os desportistas que desejam liberdade máxima enquanto praticam desporto.

Concebido para uma utilização activa
• Resistente à transpiração
• Lavável

Sinta a energia
• Som estéreo com graves potentes - energia para o seu exercício
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

Inovação para Atletas
• As capas de silicone ultra-macias adaptam-se aos seus ouvidos com o maior conforto

Um auscultador para música e chamadas
• SwitchStream - nunca perca uma música, nunca perca uma chamada.
• Controlo do microfone, volume e faixas integrado nos auscultadores

Fale livremente - mãos livres e sem fios
• Gestão de chamadas sem fios
• Chamadas com som nítido mesmo em ambientes com vento ou ruído



 Resistente à transpiração

Concebido com uma vedação à prova de água para 
proteger os seus auscultadores de danos 
relacionados com a transpiração

Lavável

Fabricado em materiais à prova de água permitindo 
a lavagem dos auscultadores em água corrente

Som estéreo com graves potentes
A acústica ajustada com precisão para aumentar a 
experiência desportiva - energia para o seu exercício

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores 
de isolamento perfeito cortam significativamente o 
ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade 
de som em definições de volume mais baixo e uma 
vida da bateria alargada.

Capas de silicone ultra-macias (3 
tamanhos)

As capas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) 
adaptam-se na perfeição aos seus ouvidos, sem os 
pressionarem, mas cancelando o ruído indesejado

SwitchStream
Com o SwitchStream ouvirá um toque nos 
auscultadores quando receber uma chamada no seu 
telefone com Bluetooth. Pode então atender a 
chamada a partir dos auscultadores e voltar à sua 
música após terminar a chamada. Nunca perde uma 
música, nunca perde uma chamada.

Gestão simples de chamadas e música
Os sensíveis controlos do microfone, do volume, das 
chamadas e das faixas estão integrados nos 
auscultadores para que não necessite de pegar no 
telemóvel para mudar o volume e as faixas ou 
atender uma chamada.

Microfone duplo para redução do ruído
Estes auscultadores foram concebidos com 
tecnologia de microfone duplo para redução do 
ruído. Este proporciona-lhe chamadas com som 
perfeito mesmo em ambientes com vento ou ruído.

Gestão de chamadas sem fios
Gira a sua chamada sem utilizar o telemóvel, 
incluindo a aceitação e rejeição de chamadas, a 
marcação por voz e a remarcação. A marcação por 
voz e a remarcação têm de ser suportadas pelo seu 
telemóvel.
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Especificações
Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, 

Auscultadores
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Alcance máximo: Até 15 m

Alimentação
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Peso da bateria: ??
• Tempo de reprodução de música: 4,5 hr
• Recarregável
• Tempo em 'standby': 200 horas
• Tempo de conversação: 4,5 horas

Som
• Diafragma: Topo Mylar
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW

Comodidade
• Gestão de Chamadas: Atender/Terminar 

Chamada, Rejeitar Chamada, Remarcação do 
último número, Marcação por voz, Microfone sem 
som, Alternar entre chamada e música

• Controlo do volume

Acessórios
• Carregador: Cabo de carregamento USB
• Bolsa: Bolsa de secagem rápida
• Manual de início rápido: Manual de início rápido

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

13,97 x 19,5 x 8 cm
• EAN: 69 23410 70388 7
• Peso bruto: 0,1265 kg
• Peso líquido: 0,0715 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,055 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 55520 7
• Peso bruto: 0,5545 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,2 x 14,7 x 25 cm
• Peso líquido: 0,2145 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,34 kg
•
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