
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares

SHE9503
Som incrível

Três tamanhos de protetor para o encaixe ideal
Comemore o desempenho sonoro do SHE 9500. Com seus alto-falantes de neodímio 
incrivelmente potentes e com encaixe perfeito, você pode desfrutar do melhor 
desempenho sonoro que um fone de ouvido intra-auricular pode proporcionar.

Música para seus ouvidos
• Isolamento passivo de ruído, para um melhor som em volume elevado
• O ímã de neodímio melhora o desempenho dos graves e a sensibilidade
• O fio CCAW (Copper Cladded Aluminium Wire) melhora a qualidade do som
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável

Perfeito para você e seu estilo de vida
• Três protetores de borracha intercambiáveis para os ouvidos para um encaixe ideal em todos 

os formatos de orelha
• Fone de ouvido ergonomicamente moldado que amplia o conforto para o usuário
• O sistema de cabos assimétricos mantém o cabo fora do caminho
• Capas de borracha supermacias para um incrível conforto

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O estojo de transporte protege o fone de ouvido quando este não está em uso
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível
• O cabo divisor oferece o conforto da conexão por controle remoto



 Isolamento passivo de ruído
O ajuste perfeito em sua orelha impede que ruídos 
indesejáveis interfiram no puro prazer de ouvir sua 
música favorita. Isso significa uma excelente 
qualidade sonora dos fones de ouvido em ajustes de 
volume mais elevados e as vantagens da maior vida 
útil da bateria.

Ímã de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e maior qualidade global de som.

Bobina de voz CCAW
Usando o fio de altíssima qualidade CCAW (Copper 
Cladded Aluminium Wire) na bobina de voz do 
driver do fone de ouvido, a Philips obteve melhoria 
considerável da qualidade sonora.

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.

Encaixe ideal em todos os formatos de 
orelha
Com a opção de três protetores intercambiáveis 
para os ouvidos, nos tamanhos pequeno a grande, 
certamente há um par que se ajusta perfeitamente à 
sua orelha.

Adaptação com conforto
Este fone de ouvido foi projetado com base no 
formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao 
prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.

Sistema de cabeamento assimétrico
Esta solução simples e eficiente para o embaraço de 
cabos permite que você pendure o cabo atrás do 
pescoço, em vez de sob o queixo.

Capas de borracha supermacias
A borracha ultramacia usada nos protetores de 
borracha é extremamente agradável ao toque e se 
adapta sem esforço à sua orelha. Nenhum fone de 
ouvido intra-auricular jamais foi tão confortável.

Estojo de transporte
É o modo mais fácil de cuidar de seus fones de 
ouvido e evitar que o fio se embarace quando não 
estiver em uso.

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

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a conexão do 
cabo contra danos que podem ocorrer devido a 
dobras repetitivas.

Cabo divisor
Este cabo padrão possui um soquete de 3,5 mm em 
uma das extremidades e um plugue de 3,5 mm na 
outra, para aumentar sua liberdade de movimento 
com fones de ouvido.
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• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 6 a 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 10 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, assimétricos
• Comprimento do cabo: 0,6 m + 0,6 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte
• Cabo de extensão: 1,2 m

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,572 kg

• Embalagem interna (L x L x A): 
23,3 x 18,5 x 11,3 cm

• Peso líquido: 0,132 kg
• Peso da embalagem: 0,44 kg
• EAN: 87 12581 45136 3
• Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa
• Peso bruto: 10,397 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Peso líquido: 2,112 kg
• Peso da embalagem: 8,285 kg
• EAN: 87 12581 45137 0
• Número de embalagens para o cliente: 96

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

10 x 22 x 3 cm
• Peso bruto: 0,069 kg
• Peso líquido: 0,022 kg
• Peso da embalagem: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 45135 6
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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