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Som sem fios de alto desempenho

emparelhamento com um toque
Desfrute de hora após hora de música ou chamadas sem fios com os auscultadores sem fios da Philips. 

Com NFC, conectividade Bluetooth, diafragmas superiores em neodímio de 40 mm e protecções 

almofadadas over-ear macias - esta é a melhor liberdade de movimentos com o maior conforto de 

sempre.

Excelente qualidade de som
• Diafragmas em neodímio de 40 mm para agudos nítidos e graves profundos
• Redução de eco e ruído avançada para chamadas cristalinas
• Protecções com isolamento de ruído over-ear para manter a sua música só para si

Reproduza músicas com ou sem fios
• Emparelhe o seu dispositivo com NFC com um só toque
• Com ou sem fios - desfrute de música da forma que mais gosta!
• Controlo de música e chamadas sem fios via Bluetooth
• Compatível com dispositivos móveis Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Conforto de utilização mais prolongado
• Aro para a cabeça totalmente ajustável que se adapta a si
• Protecções macias em couro over-ear para uma audição prolongada confortável



 Diafragmas em neodímio de 40 mm

Ultra compactos mas incrivelmente 
resistentes, os nossos diafragmas em neodímio 
de 40 mm criam um campo magnético 
incrivelmente potente. Estes oferecem 
tonalidades vocais incrivelmente subtis e 
graves ricos que podem adicionar novas 
dimensões inesperadas às suas músicas 
favoritas.

Escolha entre sem fios ou com fios
Atenda a sua chamada e ouça música através 
de uma ligação sem fios ou de uma ligação 
directa a uma tomada de 3,5 mm. Estes novos 
auscultadores com NFC oferecerem-lhe 
realmente o melhor dos dois mundos! Basta 
emparelhá-los com qualquer dispositivo com 
NFC para desfrutar de uma audição cristalina 
sem fios. Ou ligue-os com à tomada de 3,5 mm 
para a mesma experiência de audição 
envolvente. A escolha é sua!

Emparelhamento fácil via NFC
Emparelhamento sem esforço com qualquer 
dispositivo com NFC. O emparelhamento 
complicado de auscultadores sem fios 
pertence ao passado. A nossa nova tecnologia 
NFC é intuitiva e fácil de utilizar, com o 

emparelhamento de um só toque para 
qualquer dispositivo inteligente com NFC.

Protecções com isolamento de ruído

As protecções over-ear adaptam-se à volta das 
orelhas e bloqueiam o ruído exterior para 
poder desfrutar da sua música sem 
interrupções.

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! Desfrute as suas músicas favoritas 
através do emparelhamento dos seus 
auscultadores Philips com o seu smartphone 
ou tablet com NFC. Basta apenas um toque 
nos controlos intuitivos da protecção para os 

ouvidos para diminuir o volume ou colocar 
uma música em pausa, enquanto atende uma 
chamada recebida e efectua chamadas.

Aro para a cabeça totalmente ajustável

O aro para a cabeça totalmente ajustável pode 
ajustar o tamanho dos auscultadores para que 
estes tenham sempre o tamanho certo para si.

Protecções em couro over-ear

O seu auricular Philips é fornecido com 
protecções macias em couro over-ear que 
abraçam os contornos das suas orelhas. São 
tão confortáveis e seguras que até se esquece 
que as está a utilizar! Para além de serem 
confortáveis, estas oferecem um isolamento 
incrivelmente eficiente, proporcionando-lhe 
horas consecutivas a desfrutar da sua música.
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Som
• Limites frequência: 10-22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sensibilidade: 103 dB
• Sistema acústico: Sem-fechado

Design
• Cor: Branqueamento

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 15 m m

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

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

• Controlo do volume

Acessórios
• Cabo áudio: Cabo áudio de 1,2 m
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento

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

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 73243 6

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
19,5 x 24 x 8,5 cm

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
7,7 x 9,4 x 3,3 polegada

• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso bruto: 0,842 lb
• Peso líquido: 0,227 kg
• Peso líquido: 0,5 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,155 kg
• Tara: 0,342 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,104 lb
• Peso bruto: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 73243 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

28,3 x 22,3 x 24 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

11,1 x 8,8 x 9,4 polegada
• Peso líquido: 1,501 lb
• Peso líquido: 0,681 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,603 lb
• Tara: 0,727 kg

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

6,5 x 7,4 x 3,0 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Peso: 0,18 kg
• Peso: 0,397 lb
•
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