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m um design dobrável, ultra portátil e elegante e conectividade Bluetooth, os Philips SHB6250 são 

melhores auscultadores para quando está em movimento. Desfrute de graves extraordinariamente 

fundos e nitidez requintada – sempre – e sem o incómodo dos cabos emaranhados.

Som potente – sem fios
• Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido
• Sistema acústico fechado para um óptimo isolamento

Torne a vida mais conveniente
• Tecnologia Bluetooth para liberdade e conveniência sem fios
• Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas
• Design elegante e dobrável para fácil portabilidade em movimento
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil
• Activar Siri e Google Now com um toque no auscultador

Confortável para utilizações prolongadas
• Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita
• Auscultadores com design leve para conforto de utilização prolongado



 Altifalante com 40 mm de diâmetro

Diafragmas em neodímio de 40 mm para 
graves profundos e som nítido

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos 
ajustáveis

Os seus auscultadores são concebidos de 
forma ergonómica para se adaptarem a si na 
perfeição, graças às suas protecção para os 
ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - 
para conforto e segurança verdadeiros em 
movimento.

Tecnologia Bluetooth

Emparelhe os seus auscultadores com 
qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar 

de música cristalina – sem fios. Quando a carga 
das pilhas acaba, isto não significa o fim do seu 
entretenimento musical. Basta ligar o cabo a 
uma tomada e continuar a ouvir música.

Design posterior fechado

O design com parte posterior fechada isola a 
sua música de quaisquer sons externos, 
permitindo-lhe desfrutar de todos os 
pequenos detalhes e graves ricos da gravação 
original.

Emparelhamento fácil via NFC

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

Design elegante e dobrável
Concebidos de forma inteligente para lhe 
proporcionar a melhor experiência em 
movimento, estes auscultadores Bluetooth 
podem ser dobrados facilmente para 
portabilidade e arrumação simples. 
Componentes cuidadosamente seleccionados, 
como articulações que permitem que as peças 

dos auscultadores sejam movidas com 
facilidade, tornam estes auscultadores no 
companheiro de viagem ideal.

Música e chamadas sem fios

Emparelhe facilmente o seu dispositivo 
inteligente com os seus auscultadores através 
do Bluetooth e desfrute da liberdade e do 
entretenimento de música e chamadas 
telefónicas cristalinas – sem confusão de fios. 
Botões intuitivos permitem-lhe um controlo 
simples de um só toque para a sua música e 
chamadas recebidas ou enviadas.
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Som
• Limites frequência: 8 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET

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

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

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

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

• Controlo do volume

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 11* hr
• Tempo em espera: 200* horas
• Tempo conv.: 11* horas
• Redução digital de eco/ruído
• Aviso de bateria fraca

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,896 lb
• Peso bruto: 0,86 kg
• GTIN: 1 69 25970 70061 7
• Embalagem exterior (C x L x A): 19 x 16 x 24 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

7,5 x 6,3 x 9,4 polegada
• Peso líquido: 0,926 lb
• Peso líquido: 0,42 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,44 kg
• Tara: 0,970 lb

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

17 x 22,5 x 4,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,7 x 8,9 x 1,8 polegada
• EAN: 69 25970 70061 0
• Peso bruto: 0,235 kg
• Peso bruto: 0,518 lb
• Peso líquido: 0,309 lb
• Peso líquido: 0,14 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,209 lb
• Tara: 0,095 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

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

6,3 x 6,7 x 2,2 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16 x 16,9 x 5,7 cm
• Peso: 0,265 lb
• Peso: 0,12 kg
•
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* Os resultados reais podem variar
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