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 Philips SHB9250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade do som, 

necendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e 

sfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.

Som potente – sem fios
• Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
• Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido
• Design com parte posterior fechada para isolamento de som optimizado
• Melhoria de graves com um só toque para graves profundos e dinâmicos

Torne a vida mais conveniente
• Tecnologia Bluetooth para liberdade e conveniência sem fios
• Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento simples
• Controlos tácteis, inteligentes, sensíveis e fáceis de utilizar
• Design dobrável compacto para arrumação fácil em movimento
• A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo
• Activar Siri e Google Now com um toque no auscultador

Confortável para utilizações prolongadas
• Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita



 Altifalante com 40 mm de diâmetro

Diafragmas em neodímio de 40 mm para 
graves profundos e som nítido

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos 
ajustáveis

Os seus auscultadores são concebidos de 
forma ergonómica para se adaptarem a si na 
perfeição, graças às suas protecção para os 
ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - 
para conforto e segurança verdadeiros em 
movimento.

Design dobrável
Concebidos de forma inteligente para lhe 
proporcionar a melhor experiência em 
movimento, estes auscultadores Bluetooth 
podem ser dobrados facilmente para 
portabilidade e arrumação simples. 
Componentes cuidadosamente seleccionados, 
como articulações que permitem que as peças 
dos auscultadores sejam movidas com 
facilidade, tornam estes auscultadores no 
companheiro de viagem ideal.

Digital Bass Boost
Melhoria de graves com um só toque para 
graves profundos e dinâmicos

Tecnologia Bluetooth

Emparelhe os seus auscultadores com 
qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar 
de música cristalina – sem fios. Quando a carga 
das pilhas acaba, isto não significa o fim do seu 
entretenimento musical. Basta ligar o cabo a 
uma tomada e continuar a ouvir música.

Design posterior fechado

O design com parte posterior fechada isola a 
sua música de quaisquer sons externos, 
permitindo-lhe desfrutar de todos os 
pequenos detalhes e graves ricos da gravação 
original.

Emparelhamento fácil via NFC

A activação automática do dispositivo com um 
simples emparelhamento NFC de um só toque 
permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth a 

qualquer dispositivo com Bluetooth, com um 
simples toque.

Controlos tácteis inteligentes

Os controlos tácteis inteligentes são sensíveis 
e fáceis de utilizar, permitindo o controlo de 
volume, avançar, retroceder, reproduzir, pausa 
e atender chamadas por meio de gestos.

Música e chamadas sem fios

Emparelhe facilmente o seu dispositivo 
inteligente com os seus auscultadores através 
do Bluetooth e desfrute da liberdade e do 
entretenimento de música e chamadas 
telefónicas cristalinas – sem confusão de fios. 
Botões intuitivos permitem-lhe um controlo 
simples de um só toque para a sua música e 
chamadas recebidas ou enviadas.

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.
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Som
• Limites frequência: 8-40 000 Hz*/8-23 000 Hz 

(Modo BT)
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sistema acústico: Fechado

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

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

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Microfone sem som, Chamada 
em Retenção, Alternar entre chamada e música, 
Alternar entre 2 chamadas

• Controlo do volume

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 16* hr
• Tempo em espera: 300* horas
• Tempo conv.: 16* horas

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,892 lb
• Peso bruto: 1,312 kg
• GTIN: 1 69 25970 70063 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26,8 x 21,2 x 23,4 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

10,6 x 8,3 x 9,2 polegada
• Peso líquido: 1,300 lb
• Peso líquido: 0,5895 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,7225 kg
• Tara: 1,593 lb

Dimensões da embalagem
• 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
• EAN: 69 25970 70063 4
• Peso bruto: 0,328 kg
• Peso bruto: 0,723 lb
• Peso líquido: 0,433 lb
• Peso líquido: 0,1965 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,290 lb
• Tara: 0,1315 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

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

5,7 x 7,2 x 2,8 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 18,2 x 7 cm
• Peso: 0,342 lb
• Peso: 0,155 kg
•
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* Os resultados reais podem variar
* Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido
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