
 

Philips Cineos
Auscultadores Sem Fios 
Digitais

SHD9100
Transmissão nítida

Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais
Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais da Philips para a recepção de som mais nítida possível. O 
ruído de fundo é virtualmente eliminado, proporcionando-lhe um som extremamente nítido. A 
estação de base energizante com indicador do estado da bateria garante um carregamento fácil.

A experiência de audição sem fios perfeita
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• Transmissão e áudio digital para uma qualidade perfeita

Sempre pronto a partir
• A sintonia automática facilita a recepção da frequência
• Transmissão Digital sem Fios para a melhor qualidade de áudio
• A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor

Até se esquece que os está a usar!
• 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
• A fita ultra-leve para a cabeça melhora o conforto
• A fita para a cabeça adaptável aumenta o conforto numa utilização prolongada
• Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos
 



 Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

Transmissão Digital sem Fios
A transmissão digital sem fios assegura maior 
consistência na recepção e melhor qualidade de 
áudio, relativamente aos sistemas de transmissão 
analógicos FM, e também gasta menos energia. E, 
graças à tecnologia patenteada da Philips, o áudio 
mantém-se em perfeita harmonia com o vídeo 
quando se está em movimento.

Estação de base energizante
A estação de base é a forma mais prática de guardar 
o receptor quando não estiver em uso. Permite 
igualmente recarregar o receptor para que esteja 
pronto sempre que necessário.

processamento total de sinais digitais
O sinal áudio é digital desde a ligação de transmissão 
até aos auscultadores, assegurando uma melhor 
qualidade e uma excelente resistência a 
interferências.

Fita para a cabeça de ajuste fácil
O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma 
adaptação acústica próxima e confortável entre a 
almofada e a orelha, assegurando um desempenho 
perfeito.
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Destaques
• Sistema acústico: Fechado •
Acessórios
• Transformador CA/CC: 9 Volts / 400 mA CC, 

centro positivo
• Carregador de pilhas: estação de base para 

carregamento

Comodidade
• Indicação de carga
• Tempo de funcionamento: +/- 6 horas
• Desactivação automática
• Funcionalidades da estação de base: Indicador LED 

de energia
• Indicação de bateria fraca

Potência
• Alimentação dos auscultadores: 3 x pilhas AAA 

recarregáveis
• Alimentação do transmissor: 9 Volts / 400 mA CC, 

centro positivo

Som

• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Rácio sinal-ruído: +/- 80 dB
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Alcance efectivo: 30 m
• Selecção automática de canais

Embalagem exterior
• Peso bruto: 4,877 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 39 x 24 x 35 cm
• Peso líquido: 2,577 kg
• Tara: 2,3 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22 x 31 x 12,2 cm
• Peso bruto: 1,359 kg
• Peso líquido: 0,859 kg
• Tara: 0,5 kg
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