
 

 

Philips
Fones de ouvido sem fio 
Bluetooth®

Drivers 40 mm/tipo concha
Supra-auricular
Espumas auriculares macias

SHB7250
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Philips SHB7250 com Bluetooth elimina o uso de cabos, mas mantém a qualidade sonora, 
recendo graves potentes, sem distorções. Alterne facilmente de músicas para chamadas e 
sfrute de conforto aonde quer que você vá, tudo isso graças aos protetores de ouvido macios.

Som potente, wireless
• O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura
• Drivers de neodímio de 40 mm para graves potentes e som nítido
• Design totalmente fechado para otimizar o isolamento acústico
• Reforço de graves com um toque para graves profundos e dinâmicos

Torne o dia a dia mais prático
• Tecnologia Bluetooth para liberdade e comodidade sem fios
• Conexão NFC com um toque para fácil emparelhamento
• Design dobrável e compacto para fácil portabilidade em qualquer lugar
• Controle wireless e diversão com músicas e chamadas
• O emparelhamento múltiplo reproduz músicas e chamadas em dois dispositivos de uma vez
• Ative o Siri e o Google Now pressionando o botão do fone

Confortável para uso prolongado
• Conchas auditivas e alças ajustáveis para o encaixe perfeito
• Design de fones de ouvido ultraleves para conforto durante o uso prolongado



 Drivers das Caixas acústicas de 40 mm

Drivers de neodímio de 40 mm para graves 
potentes e som nítido

Conchas auditivas e alça ajustáveis

Seus fones de ouvido são projetados 
ergonomicamente para o encaixe perfeito, 
graças às conchas auditivas e alças ajustáveis. 
Isso proporciona verdadeiro conforto e 
segurança em qualquer lugar.

Design dobrável e compacto

Feito para que você tenha a melhor 
experiência em qualquer lugar, seu fone de 

ouvido bluetooth pode ser dobrado para 
perfeito transporte e armazenamento. A 
cuidadosa seleção de componentes, como 
juntas que permitem que as peças do fone de 
ouvido sejam manuseadas com facilidade, torna 
esse fone de ouvido o companheiro ideal para 
as viagens.

Tecnologia Bluetooth

Emparelhe seu fone de ouvido com qualquer 
dispositivo Bluetooth para se divertir ouvindo 
música nítida, sem nenhum fio. Mesmo quando 
as pilhas descarregarem, o prazer com a 
música não precisa acabar. É só conectar o 
cabo e deixar a música rolar.

Design traseiro fechado

O design totalmente fechado isola suas 
músicas de quaisquer sons externos, o que 
permite você aproveite os mínimos detalhes e 
graves potentes da gravação original.

Fácil emparelhamento pelo NFC

O dispositivo que desperta automaticamente 
por emparelhamento NFC com um simples 
toque permite conectar fones de ouvido 
Bluetooth a qualquer dispositivo Bluetooth: 
com apenas um toque.

Músicas e chamadas wireless

Basta emparelhar seu dispositivo smart com 
seu fone de ouvido usando o Bluetooth para 
desfrutar da liberdade e do prazer de música 
nítida e chamadas telefônicas, sem a confusão 
dos fios. Os botões intuitivos permitem que 
você tenha controle fácil de suas músicas e 
chamadas realizadas ou recebidas com um 
toque.
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Fones de ouvido sem fio Bluetooth®
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Som
• Intervalo de frequência: 8 - 40.000 Hz*/8 a 23.000 

Hz (modo BT)
• Impedância: 32 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET

Conectividade
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão do Bluetooth: 4,0
• Faixa máxima: Até 10 m
• Conexão por cabo: unilateral
• Acabamento do conector: folheado a ouro

Acessórios
• Cabo de áudio: O cabo de áudio extra de 1,2 m
• Guia de início rápido: Conteúdo
• Cabo USB: Incluso para recarga

Conforto
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Recusar chamada, Microfone mudo, 
Chamada em espera, Alterne entre chamadas e 
músicas, Alternar entre 2 chamadas

• Controle de volume
• Chamada em espera

Lig/Desl
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de reprodução de músicas: 11* h
• Tempo de espera: 200* horas
• Tempo de conversa: 11* horas
• Redução de ruídos digitais/eco
• Aviso de bateria fraca

Embalagem externa
• Peso bruto: 3,071 lb
• Peso bruto: 1,393 kg
• GTIN: 1 69 25970 70062 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

29,5 x 21,2 x 23,4 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

11,6 x 8,3 x 9,2 polegadas
• Peso líquido: 1,382 lb
• Peso líquido: 0,627 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,766 kg
• Peso da embalagem: 1,689 lb

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

19,5 x 20 x 8,9 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 3,5 polegadas
• EAN: 69 25970 70062 7
• Peso bruto: 0,3575 kg
• Peso bruto: 0,788 lb
• Peso líquido: 0,461 lb
• Peso líquido: 0,209 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,327 lb
• Peso da embalagem: 0,1485 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

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

5,7 x 7.2 x 3.1 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 18,2 x 7,9 cm
• Peso: 0,369 lb
• Peso: 0,1675 kg
•
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Especificações
Fones de ouvido sem fio Bluetooth®
Drivers 40 mm/tipo concha Supra-auricular, Espumas auriculares macias

* Os resultados reais podem variar
* Quando estiver usando o cabo do fone de ouvido fornecido

http://www.philips.com

