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parelhamento com um toque
m reforço digital e drivers superiores, os fones de ouvido FloatingCushions Deluxe 

oporcionam graves potentes e som nítido, além de ajuste multidirecional de concha 
ditiva, o que é ideal para uma experiência de som confortável com ou sem o uso de fio.

Qualidade de som superior
• O aprimoramento digital revela notas e nuances ocultas
• Alto-falantes potentes que oferecem uma experiência sonora inigualável

Traz comodidade para seu estilo de vida
• Compatível com Bluetooth 2.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP de dispositivos móveis
• Emparelhamento com o seu dispositivo compatível com NFC com um único toque
• Como você preferir ouvir: com ou sem fio

Feito para uso prolongado e confortável
• FloatingCushions Memory Foam Deluxe para encaixe natural e confortável
• Design leve e fino da alça

Fique livre de incômodos
• Facilidade de uso para controles inteligentes para escutar música e receber chamadas



 FloatingCushions Deluxe

O design inovador FloatingCushions deluxe 
permite um ajuste multidirecional e 
automático das almofadas, sem o uso do 
tradicional design em forma de "C". Isso 
melhora a estabilidade com a aplicação pressão 
por igual sobre a cabeça e orelhas e cria um 
encaixe confortável.

Aprimoramento digital

Graves extraordinários e superiores com 
drivers de alta potência e aprimoramento 
digital.

Fácil emparelhamento pelo NFC
Emparelhamento com qualquer dispositivo 
compatível com NFC sem esforço.Esqueça 

aquele emparelhamento complicado com 
fones de ouvido sem fio. Nossa nova 
tecnologia NFC é fácil de usar e com um único 
toque faz o emparelhamento com qualquer 
dispositivo inteligente compatível com NFC.

Design leve e fino da alça

O design leve e fino da alça faz que esses fones 
de ouvido sejam perfeitos para uso externo e 
faz com que sejam imperceptíveis mesmo após 
horas.

Controles inteligentes

Alterne facilmente entre músicas e chamadas 
com controles inteligentes (volume, faixa e 
alternância).

Alto-falantes potentes

Precisos drivers de 40 mm, construídos com 
imãs de neodímio produzem graves ricos e um 
som de excelente desempenho.

Com ou sem fio

Use-os como fones de ouvido sem fio ou 
conecte-os diretamente com um plugue de 3,5 
mm.
SHB9150BK/00

Destaques
Fones de ouvido sem fio Bluetooth®
Auricular Preto



Data de emissão  
2017-04-07

Versão: 3.2.3

12 NC: 8670 001 09001
EAN: 06 92341 07248 68

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Som
• Intervalo de frequência: 18 - 21 000Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm

Design
• Cor: Preto

Conectividade
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão do Bluetooth: 2.1+EDR
• Faixa máxima: Até 15 m

Acessórios
• Cabo de áudio: Cabo de áudio de 1,2 m para o 

funcionamento no modo de vôo
• Guia de início rápido: Conteúdo
• Cabo USB: Incluso para recarga

Conforto
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Recusar chamada, Rediscagem do último 
número, Microfone mudo, Chamada em espera, 
Alterne entre chamadas e músicas

• Controle de volume

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 72486 8
• 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 polegadas
• Peso bruto: 0,328 kg
• Peso bruto: 0,723 lb

• Peso líquido: 0,185 kg
• Peso líquido: 0,408 lb
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Visor
• Peso da embalagem: 0,143 kg
• Peso da embalagem: 0,315 lb
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Lig/Desl
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 10,6 g
• Recarregável
• Tempo de reprodução de músicas: 9 h
• Tempo de espera: 200 h
• Tempo de conversa: 9 horas

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,886 lb
• Peso bruto: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72486 5
• Embalagem externa (L x L x A): 

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

10 x 8,2 x 8,8 polegadas
• Peso líquido: 1,224 lb
• Peso líquido: 0,555 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,662 lb
• Peso da embalagem: 0,754 kg

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

5,9 x 7.0 x 2,8 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,14 kg
• Peso: 0,309 lb
•
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