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Flo
om puro, com ou sem fios
om FloatingCushions deluxe
 diafragmas superiores em neodímio de 40 mm e o melhoramento digital asseguram a nitidez de 

 incomparável e os graves ricos dos auscultadores SHB9100. As protecções para os ouvidos 

atingCushions deluxe multidireccionais melhoram ainda mais o prazer de audição com e sem fios.

Excelente qualidade de som
• Melhoramento digital revela notas e nuances escondidas
• Diafragmas em neodímio de 40 mm fornecem uma paisagem sonora realista
• Redução de eco e ruído avançada para chamadas cristalinas
• Codec MP3 reduz o consumo da bateria sem reduzir a qualidade do som

Conforto de utilização mais prolongado
• Protecções em espuma de memória macias, ultra confortáveis e com uma adaptação segura
• Design FloatingCushions permite o auto-ajuste das protecções dos ouvidos

Adapta-se à sua vida c/a facilidade que se adapta às suas orelhas
• Bluetooth ou ligação com fios – desfrute de música da forma que desejar!
• Cabo prático USB de 0,6 m para recarregamento fácil via PC
• Funcionalidade de controlo de música e chamadas sem fios com Bluetooth

Funciona com todos os dispositivos com Bluetooth
• Compatível com dispositivos móveis Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Emparelhar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo



 Melhoramento digital

Graves poderosos e superiores de diafragmas 
de alto desempenho e com melhoramento 
digital.

Diafragmas em neodímio de 40 mm

O neodímio é um material magnético 
compacto, mas muito forte. O neodímio cria 
um campo magnético forte para maior 
sensibilidade numa bobina de voz, melhor 
resposta dos graves e som puro e equilibrado. 
Os diafragmas em neodímio de 40 mm com 
sintonia fina permitem-lhe desfrutar de um 
som nítido, detalhado, mas natural para 
experiência musical realista.

Redução de eco e ruído
Redução de eco e ruído avançada para 
chamadas cristalinas

Codec MP3
Codec MP3 reduz o consumo da bateria sem 
reduzir a qualidade do som

Protecções em espuma de memória

Os seus auscultadores Philips possuem 
protecções over-ear macias e cómodas em 
couro artificial que abraçam os contornos das 
suas orelhas de forma tão confortável, que 
dificilmente notará que os está a utilizar! Ideal 
para cabeças de todos os tamanhos e 
formatos, este isolamento incrivelmente eficaz 
é a forma ideal para se esquecer das 
distracções externas e mergulhar na música 
para longas horas de diversão.

Design FloatingCushions

Um design FloatingCushion deluxe inovador 
sem a estrutura articulada em C permite um 
auto-ajuste multidireccional incrivelmente 
rápido e simples dos auscultadores para os 
adaptar com exactidão aos contornos da sua 
cabeça. O resultado final é um engenho fácil de 
utilizar que assegura uma óptima estabilidade 
através da sua distribuição uniforme pela sua 
cabeça e nas orelhas.

Opção entre Bluetooth ou ligação com 
fios
Pode escolher entre a reprodução de música 
via Bluetooth sem fios ou através da ficha de 

3,5 mm com o nosso novo auricular Bluetooth, 
que lhe oferece efectivamente o melhor dos 
dois mundos! Basta emparelhar o seu auricular 
com qualquer dispositivo com Bluetooth para 
desfrutar de uma audição sem fios com o som 
mais cristalino. Em alternativa, basta ligar o 
cabo à tomada de 3,5 mm para desfrutar de 
uma experiência de audição igualmente 
envolvente e enriquecedora. A escolha é a sua!

Prático cabo p/ carregam. USB de 0,6 m
Cabo prático USB de 0,6 m para 
recarregamento fácil via PC

Controlo de música e chamadas sem fios

No que diz respeito ao prazer interminável de 
audição de música e à mudança entre música e 
chamadas sem incómodos, nada bate o 
Bluetooth! Para desfrutar dos seus êxitos 
favoritos, basta combinar o seu auricular 
Philips com o seu smartphone ou tablet com 
Bluetooth. Com um simples toque nos 
controlos intuitivos de cada protecção para os 
ouvidos pode diminuir o volume ou colocar 
uma música em pausa, enquanto atende uma 
chamada recebida e efectua uma chamada.

Bluetooth 3.0
Compatível com dispositivos móveis 
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Emparelhar dois dispositivos Bluetooth
Emparelhar dois dispositivos Bluetooth em 
simultâneo
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Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Alcance máximo: Até 15 m
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Alimentação
• Tempo de conversação: 9 h
• Tempo em espera: 200 horas
• Tempo de reprodução de música: 9 hr
• Recarregável
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 10,6 g

Som
• Limites frequência: 8 - 23 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 108 dB

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de Chamadas: Atender/Terminar 

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

Acessórios
• cabo USB: Incluído para carregamento
• Cabo áudio: Cabo áudio de 1,2 m para 

funcionamento em modo de voo
• Manual de início rápido: Guia de Iniciação Rápido

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 71812 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Peso bruto: 0,356 kg
• Peso líquido: 0,213 kg
• Tara: 0,143 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• GTIN: 1 69 23410 71812 3
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 1,379 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Peso líquido: 0,639 kg
• Tara: 0,74 kg

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

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,14 kg
•
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