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Auscultadores Sem Fios 
Digitais

Over-ear
Preto

SHD9000
A verdadeira qualidade de som de CD com ligação sem fios digital
Áudio descomprimido da Kleer
Auscultadores com áudio descomprimido da Kleer garantem uma transmissão sem perdas e 100% de 

fidelidade da gravação original. Com um alcance de transmissão de 100 m e um confortável aro para a 

cabeça com interior auto-ajustável, este proporciona uma experiência de entretenimento musical em 

casa sem quaisquer incómodos.

A melhor experiência de audição
• A transmissão digital assegura uma recepção forte
• Tecnologia sem fios Kleer
• Altifalantes de 40 mm em neodímio de alta potência

Confortável para utilizações prolongadas
• O aro para a cabeça com interior auto-ajustável adapta-se ao formato de todas as cabeças
• Design ergonómico das protecções para os ouvidos

Fácil de utilizar
• A estação de base assegura um carregamento simples
• Sem interferências de Wi-Fi
• Alcance de transmissão alargado de 100 m
• 2 pilhas recarregáveis AAA NiMh para um peso ideal



 Altifalante com 40 mm de diâmetro

Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em 
neodímio proporcionam um desempenho superior 
de som Hi-Fi.

Transmissão digital de 2,4 GHz
A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão 
e a perda de dados entre o transmissor e os 
auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em 
sinais analógicos no final do processo de 
transmissão. O resultado final é uma qualidade 
sonora soberba, com acústica suave e perdas de 
dados mínimas.

Estação de base

A estação de base oferece-lhe uma estação prática 
para colocar o seu receptor quando este não está 

em utilização. Esta também efectua o carregamento 
das baterias.

Transmissão alargada de 100 m
O alcance de transmissão é agora alargado para 
100 m para poder desfrutar de uma verdadeira 
experiência de música livre em casa.

Áudio descomprimido da Kleer
A tecnologia sem fios Kleer fornece um áudio 
descomprimido que lhe permite desfrutar da 
verdadeira música original.

Aro para a cabeça com interior auto-
ajustável

A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à 
cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente 
para maior conforto.
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Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

19 x 22 x 10,5 cm
• Peso: 0,29 kg

Sistema
• Tipo: Radiofrequência (RF)

Som
• Frequência de resposta: 17 - 23 000 Hz
• Nível de entrada: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Sintonizador/recepção/transmissão
• Limites de frequência da portadora: 2400 - 

2483,5 MHz
• Alcance efectivo: Aprox. 100 metros (dependendo 

das condições no local)
• Modulação: MSK digital
• Número de canais: 16
• Separação de canais: 60 dB
• Distorção: THD 0,5%
• SN: 88 dB nominais

Funcionalidades
• Tempo de funcionamento: até 20 horas

Alimentação
• Requisitos de energia - auscultadores: Pilhas 

recarregáveis NiMh (fornecidas) ou pilhas secas 
(tamanho AAA) disponíveis no mercado

• Requisitos de energia: 5 V CC (através do 
transformador de CA fornecido)

• Potência de saída emitida: 30 mW

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 71640 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 28,5 x 11,5 cm
• Peso bruto: 1,036 kg
• Peso líquido: 0,648 kg
• Tara: 0,388 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 3,756 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37 x 26 x 32,5 cm
• Peso líquido: 1,944 kg
• Tara: 1,812 kg
•
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