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m a estrutura em metal que absorve vibração, os alto-falantes de alto desempenho do Philips 

E9000/10 criam uma fidelidade de graves para proporcionar um som mais real. O exclusivo design 

 curva proporciona um encaixe perfeito. Ponta em espuma ComplyTM para perfeito isolamento 

stico.

Aproveite a qualidade do som
• A estrutura em metal especial oferece uma transmissão de som precisa.
• Saídas de ar para graves turbo, para os sons graves mais profundos
• Vedação intra-auricular perfeita com bloqueio excepcional de ruídos
• Excepcional isolamento do ruído p/excelente qualidade sonora em volumes baixos

O máximo em conforto
• Design que proporciona um fácil encaixe
• Almofadas de espuma ultramacia que se moldam aos ouvidos para um encaixe muito 

confortável
• O design ergonômico Angled Acoustic garante um encaixe natural
• Os protetores de silicone ultramacios se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O cabo com revestimento em tecido dura mais e evita enrolamento
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• Controle deslizante antienrolamento



 Estrutura em metal especial

Alojados em um metal especial, estes fones de 
ouvido são protegidos contra vibrações 
desnecessárias para permitir uma transmissão 
de som precisa, resultando em uma resposta 
de graves suave e variações nítidas de tons 
médios a agudos.

Para os sons graves mais profundos

As saídas de ar para graves turbo permitem a 
movimentação do ar, para uma reprodução 
com alta fidelidade dos sons graves.

Acústica ajustada com precisão
A perfeita vedação intra-auricular desses fones 
de ouvido surpreende com excelente 
isolamento acústico.

Para o melhor som em volumes baixos
Você não precisa mais aumentar o volume em 
locais barulhentos. O sistema Angled Acoustic 
Pipe e os fones de ouvido com vedação 
perfeita diminuem significativamente o ruído 
de fundo, oferecendo a mesma qualidade 
sonora em volumes mais baixos e maior vida 
útil da bateria.

Exclusivo design curvo
O exclusivo design curvo da estrutura dos 
fones de ouvido proporciona um fácil encaixe 
e facilita o ajuste perfeito na orelha — até 
quando você estiver em movimento.

Almofadas de espuma macia que se 
moldam aos ouvidos

As espumas ultramacias se adaptam 
perfeitamente aos contornos das orelhas. 
Além disso, elas são tão leves que você nem vai 
sentir que está usando.

Design que se encaixa perfeitamente nos 
ouvidos
O design superior do modelo Angled Acoustic, 
com uma ligeira inclinação de 15 graus, baseada 
na anatomia do ouvido humano, proporciona 
um encaixe natural nos ouvidos e o máximo 
conforto.

Protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos

Os protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus 
ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos 
indesejados.

Cabo em tecido antienrolamento
O cabo com revestimento em tecido evita 
enrolamento, é bastante duradouro e prolonga 
a vida útil do produto.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para 
deixar seu aparelho de áudio onde você 
preferir.

Controle deslizante antienrolamento

Caso você não tenha muito cuidado ao guardar 
os fones de ouvido, os cabos podem enrolar, 
dificultando a próxima utilização. Basta deslizar 
o sistema antienrolamento na direção dos 
fones de ouvido para manter os dois cabos 
juntos e diminuir as chances de enrolarem.

Design Flexi-Grip

O material flexi-grip flexível que reveste o fone 
de ouvido aprimora seu desempenho e 
estende sua durabilidade. Esse material 
protege a conexão do cabo contra danos que 
possam ocorrer devido às dobras repetitivas 
do fone de ouvido decorrentes do contato 
frequente com os dedos do usuário quando o 
fone é colocado ou removido.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 6 a 23 500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Inserir: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 10 mm
• Entrada de energia máxima: 15 mW

Conectividade
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cabo: OFC
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: folheado a ouro

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

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Peso líquido: 0,012 kg
• Peso bruto: 0,059 kg
• Peso da embalagem: 0,047 kg

• EAN: 69 23410 70813 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 38 x 19,3 x 25 cm
• Peso líquido: 0,288 kg
• Peso bruto: 1,988 kg
• Peso da embalagem: 1,7 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• GTIN: 1 69 23410 70813 1

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,036 kg
• Peso bruto: 0,2125 kg
• Peso da embalagem: 0,1765 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• GTIN: 2 69 23410 70813 8

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 3 x 6,8 x 2 cm
• Peso: 0,0118 kg
•
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