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 diafragmas superiores e o melhoramento digital fornecem graves vibrantes e nitidez de som. 
m FloatingCushions deluxe que permitem um ajuste multidireccional das protecções 
ofadadas, são, definitivamente, o acessório ideal para uma audição agradável com e sem fios

Excelente qualidade de som
• Melhoramento digital revela notas e nuances escondidas
• Altifalantes superiores fornecem um som de alto desempenho

Faça-se ouvir
• Redução de ruído digital para chamadas mais nítidas

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Protecções para auriculares muito suaves com isolamento do som
• Adaptação confortável natural de FloatingCushions deluxe em espuma de memória
• Design fino do aro para a cabeça integrado

Liberte-se da confusão
• Controlo de volume, faixa e para alternar, com microfone para música e chamadas simples

Universal: compatível c/ disp. Bluetooth ou ficha de 3,5 mm/
• Em conformidade com Bluetooth estéreo HSP/HFP/A2DP
• Escolha entre audição sem fios ou com fios



 Em conformidade com Bluetooth HSP/
HFP
Bluetooth é uma tecnologia que substitui a 
emissão via cabos. Bluetooth é uma norma 
global, por isso, os dispositivos Bluetooth de 
diferentes fabricantes podem interoperar 
utilizando perfis Bluetooth partilhados. HSP 
(Perfil auricular) e HFP (Perfil mãos livres) são 
os perfis necessários para as operações de 
auscultadores Bluetooth mais comuns. Se o 
seu telemóvel estiver em conformidade com 
os perfis HSP ou HFP, este auricular funcionará 
sem problemas.

Confortável p/ utilizações prolongadas

As protecções para auriculares deluxe muito 
suaves permitem-lhe utilizar os auscultadores 
durante o tempo que desejar, sem sentir 
desconforto.

FloatingCushions deluxe

O design FloatingCushion deluxe inovador 
destes auscultadores Philips permite um auto-

ajuste totalmente multidireccional das 
protecções, sem necessitar da estrutura 
tradicional articulada em C. Isto resulta num 
design perfeito, que garante uma óptima 
estabilidade através da aplicação de uma força 
de pressão distribuída de forma uniforme 
sobre a cabeça e orelhas do utilizador. Desta 
forma, é criada uma óptima característica 
exclusiva relativamente ao conforto e à 
adaptação.

Melhoramento digital

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

Design fino do aro para a cabeça

Design fino do aro para a cabeça integrado 
assegura um tamanho reduzido

Controlos inteligentes

Mudança fácil entre música e chamadas com os 
controlos inteligentes (volume, faixa e 
alternar)

Com ou sem fios

Utilize como auscultadores sem fios Bluetooth 
ou, em alternativa, ouça através da ficha de 
3,5 mm.
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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: 18 - 21 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 103 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 do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7 x 2,8 polegada
• Peso: 0,14 kg
• Peso: 0,309 lb

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

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

7,7 x 7,9 x 3,1 polegada
• Peso líquido: 0,213 kg
• Peso líquido: 0,470 lb
• Peso bruto: 0,356 kg
• Peso bruto: 0,785 lb
• Tara: 0,143 kg
• Tara: 0,315 lb
• EAN: 69 23410 71582 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

10 x 8,2 x 8,8 polegada
• Peso líquido: 0,639 kg
• Peso líquido: 1,409 lb
• Peso bruto: 1,379 kg
• Peso bruto: 3,040 lb
• Tara: 0,740 kg
• Tara: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71582 5
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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