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m fios, sem ruído e sem cedências. Deixe-se envolver pela música com a tecnologia avançada de 

celamento activo de ruído ActiveShield™. Estabeleça uma ligação sem fios através do 

parelhamento NFC por contacto e desfrute de música e controle chamadas com o controlo 

eligente nos auriculares.

A arte do cancelamento de ruído
• O cancelamento de ruído ActiveShield™ reduz o ruído em até 97%

Som natural e nítido
• Diafragmas dos altifalantes em neodímio 32 mm fornecem um som preciso
• Bluetooth 4.0 de alta qualidade
• Protecções ergonómicas macias para conforto de utilização prolongado

Torne a vida mais conveniente
• Chamadas convenientes em mãos livres com microfone e Bluetooth® 4,0
• Controlar chamadas, música e volume com botões nas protecções para ouvidos
• Emparelhamento simples de contacto via NFC
• Bateria recarregável oferece até 16 horas de música sem fios
• A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo
• Activar Siri e Google Now com um toque no auscultador
• Cabo áudio extra significa que a música pode continuar sem energia
• Dobragem compacta para transporte e armazenamento fáceis



 Diafragmas de 32 mm de alta definição

Os diafragmas em neodímio de 32 mm com 
sintonia fina combinados com um design 
posterior fechado do sistema acústico e um 
isolamento on-ear (sobre a orelha) 
proporcionam um som de precisão excelente 
e impressionante.

Cabo áudio extra incluído
Ao contrário da maioria dos auscultadores 
com cancelamento de ruído, os auscultadores 
funcionam com ou sem bateria para fornecer 
um áudio excelente em qualquer ambiente de 
forma consistente. Se a bateria acabar, basta 
ligar o cabo áudio e continuar a desfrutar da 
sua música favorita.

Chamadas em mãos livres
Chamadas convenientes em mãos livres com 
microfone e Bluetooth® 4,0

Multipontos

A função multipontos permite-lhe ligar os seus 
auscultadores Bluetooth da Philips a dois 
dispositivos com Bluetooth em simultâneo. 
Basta emparelhar os dois dispositivos para 

desfrutar de filmes e música, enquanto atende 
chamadas sem esforço quando precisar.

Bateria recarregável
Desfrute de 16 horas de reprodução contínua 
de música mesmo com o Bluetooth e 
cancelamento activo de ruído ligados, 28 horas 
quando está apenas o Bluetooth ligado e 
33 horas quando está apenas o cancelamento 
activo de ruído ligado.

Emparelhamento simples via NFC

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

Botões de controlo

Os controlos de botões na protecção para 
ouvidos do lado direito permitem-lhe 
controlar música e chamadas com uma 
pressão.

Protecções ergonómicas macias

Protecções ergonómicas macias para conforto 
de utilização prolongado

ActiveShield™

A tecnologia do cancelamento activo de ruído 
ActiveShield™ dispõe de dois microfones 
alimentação em retrocesso utilizados para 
cancelar as frequências baixas. Esta detecta 
ruído ambiente e inverte a onda de som, 
cancelando-o eficazmente e convertendo o 
ruído de fundo em silêncio.

Funciona com Siri/Google Now
Compatível com Siri e Google Now, os 
auscultadores com Bluetooth mais recentes da 
Philips tornam a utilização do seu assistente 
virtual ainda mais fácil. Necessita apenas de um 
toque no botão do auscultador para activar o 
Siri no iPhone ou o Google Now em 
dispositivos Android.
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Som
• Limites frequência: 10 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 4,0
• Alcance máximo: Até 10 m
• Ligação de Cabo: um único lado
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

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

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

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 16* hr
• Tempo em espera: 45* horas
• Tempo conv.: 15* horas

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 25970 70434 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,6 x 7,8 x 2 polegada
• Peso bruto: 0,323 kg
• Peso bruto: 0,712 lb
• Peso líquido: 0,232 kg
• Peso líquido: 0,511 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,091 kg
• Tara: 0,201 lb
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,432 lb
• Peso bruto: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 

20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

8 x 6,4 x 8,5 polegada
• Peso líquido: 1,534 lb
• Peso líquido: 0,696 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,898 lb
• Tara: 0,407 kg

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

6,3 x 7,1 x 1,5 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16 x 18 x 3,8 cm
• Peso: 0,232 kg
• Peso: 0,511 lb
•
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* Os resultados reais podem variar
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