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SHD9200
Som surround

Sistema de auscultadores digitais sem fios
Seja totalmente envolvido pela experiência do melhor som 3D cinematográfico em casa com os 

auscultadores SHD9200, que incluem a transmissão de áudio sem fios descomprimido da Kleer para 

um som puro e rico em detalhes. Concebidos para um conforto verdadeiro, liberdade e para o puro 

prazer de audição.

Experiência de audição autêntica
• Transmissão sem perdas da Kleer para uma audição verdadeiramente envolvente
• Tecnologia de som 3D para um som cinematográfico multidimensional
• Arquitectura posterior aberta para um som equilibrado e extremamente detalhado
• Diafragmas de altifalantes em neodímio de 40 mm para um som Hi-Fi superior
• A verdadeira qualidade de som de CD permite desfrutar da riqueza da música

Concebido para uma utilização prolongada confortável
• Protecç. p/ ouvidos em veludo respirável p/ audição prolongada confortável
• Design aberta com 50 saídas de ar para um som transparente e fluido
• Aro para a cabeça almofadado para uma utilização prolongada confortável

Conveniente e fácil de utilizar
• Controlo do volume sem fios para utilização cómoda e intuitiva
• Alcance de transmissão de 100 m para liberdade de entretenimento em casa
• Estação de base para carregamento e armazenamento convenientes
• Entradas digitais e analógicas duplas para ligar 2 fontes de áudio



 Áudio descomprimido da Kleer
A tecnologia sem fios da Kleer fornece um 
áudio descomprimido para um som de alta 
fidelidade fiel à gravação original.

Som digital cinematográfico 3D

A tecnologia de som 3D reproduz um som 
multidimensional para uma experiência 
cinematográfica fabulosa e envolvente.

Acústica fiel à fonte
A verdadeira qualidade de som de CD 
permite-lhe aproveitar ao máximo o seu 
entretenimento musical, graças a um processo 
de transmissão digital sofisticado que garante 
que não há compressão de dados. Aquilo que 
ouve tem detalhes ricos e é fiel à fonte original 
de música.

Arquitectura acústica aberta

Arquitectura posterior aberta para um som 
equilibrado e extremamente detalhado

Altifalantes em neodímio de 40 mm

Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em 
neodímio proporcionam um desempenho 
superior de som em alta fidelidade.

Prot. p/ ouvidos em veludo respirável
Protecç. p/ ouvidos em veludo respirável p/ 
audição prolongada confortável

Design aberto com 50 saídas de ar
Design aberta com 50 saídas de ar para um 
som transparente e fluido

Alcance de transmissão de 100 m

O alcance de transmissão de 100 m 
proporciona-lhe a facilidade e a liberdade de 
desfrutar da sua música por toda a casa.

Aro para a cabeça almofadado
Aro para a cabeça almofadado para uma 
utilização prolongada confortável

Controlo prático e intuitivo
Os controlos de volume são localizados de 
forma conveniente nas protecções das orelhas 
para ajustes de som rápidos e intuitivos. Não 
precisa de procurar o botão para aumentar ou 
diminuir o volume – basta tocar na parte 
superior da protecção das orelhas para 
aumentar o volume ou tocar na parte inferior 
da protecção para diminuir o volume.

Ligação digital e analógica

Entradas digitais e analógicas duplas para ligar 2 
fontes de áudio

Estação de base para carregamento

A estação de base proporciona-lhe uma 
localização cómoda, não só para arrumar, mas 
também para carregar os seus auscultadores 
quando estes não estão a ser utilizados.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

9 x 19,5 x 8,5 cm
• Peso: 0,249 kg

Som
• Sistema acústico: Aberto
• Frequência de resposta: 2400 – 2483,5 M Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 32 ohms
• Rácio sinal-ruído: >=89 dB
• THD: <0,5%

Nível sonoro
• Nível de pressão sonora: 96 dB

Sistema
• Tipo: Dinâmica

Sintonizador/recepção/transmissão
• Limites frequência: 17 - 24 000 MHz
• Número de canais: 15

Funcionalidades
• Funcionalidades da estação de base: Indicador LED 

de energia
• Tempo de funcionamento: até 20 horas
• Indicador de carga da pilha

Pontas de conector
• Conector de entrada de áudio: Digital: coaxial, 

Analógico: RCA

Alimentação
• Alimentação dos auscultadores: 2 pilhas 

recarregáveis 700 mAh NiMH
• Alimentação do transmissor: CC 5 V 300 mA
• Consumo de energia em modo de espera: 500 mW

Peso
• Peso dos auscultadores: 270 g

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 71641 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 32 x 13 cm
• Peso bruto: 1,202 kg
• Peso líquido: 0,688 kg
• Tara: 0,514 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• GTIN: 1 69 23410 71641 9
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 4,25 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

41,3 x 26 x 32,5 cm
• Peso líquido: 2,064 kg
• Tara: 2,186 kg
•
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