
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares

SHE9750
Conforto total

Mais conforto: fones de ouvido intra-auriculares com corpo em gel

Projetados para o seu conforto, esses fones de ouvido têm o corpo em gel, que se molda 
suavemente ao formato dos ouvidos. O design articulado proporciona um som precisamente 
direcionado com perfeito isolamento para você desfrutar de um som puro e envolvente.

Use-os por mais tempo
• Fones de ouvido com corpo em gel para o máximo conforto
• Capas de borracha supermacias para um incrível conforto
• Ergonômico design intra-auricular para o máximo conforto e ajuste perfeito

Aproveite a qualidade do som
• Som direcional e preciso com canais Angled Acoustic Pipe
• Excepcional isolamento do ruído p/excelente qualidade sonora em volumes baixos
• Os alto-falantes de alto de desempenho fornecem o máximo em potência sonora

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O estojo de transporte protege o fone de ouvido quando este não está em uso
• Três protetores de borracha intercambiáveis para os ouvidos para um encaixe ideal em todos 

os formatos de orelha



 Fones de ouvido com corpo em gel
Projetados especificamente para seu conforto, com 
materiais delicados em gel para que o corpo dos 
fones se molde suavemente ao formato dos ouvidos.

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.

Para um ajuste perfeito e natural
O sistema Angled Acoustic Pipe foi projetado 
ergonomicamente, acompanhando a anatomia do 
canal auditivo humano. Ele se ajusta à orelha de 
forma tão perfeita e confortável que você pode 
colocá-lo e, simplesmente, esquecer.

Para um som absolutamente direcional
O sistema Angled Acoustic Pipe foi criado para 
acompanhar a curvatura do canal auditivo humano, 
para que as ondas sonoras do alto-falante sejam 
direcionadas com precisão para o tímpano, com a 
mais alta definição

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.

Para o máximo em potência sonora
O driver do alto-falante é feito de um material 
composto de mylar. Oferece um elemento potente, 
mas de altíssima sensibilidade, capaz de gerar uma 
saída de som com potência superior, de alta 
fidelidade e sem distorções audíveis.

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.

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.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,1 x 2,5 x 7 cm
• Peso: 0,011 kg

Som
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 5 - 23.500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmico

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

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,34 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 17,5 x 13 x 11 cm
• Peso líquido: 0,0333 kg
• Peso da embalagem: 0,3067 kg
• EAN: 87 12581 50024 5
• Número de embalagens para o cliente: 3

Embalagem externa
• Peso bruto: 3,32 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Peso líquido: 0,2664 kg
• Peso da embalagem: 3,0536 kg
• EAN: 87 12581 50025 2
• Número de embalagens para o cliente: 24

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17 x 4 cm
• Peso bruto: 0,099 kg
• Peso líquido: 0,0111 kg
• Peso da embalagem: 0,0879 kg
• EAN: 87 12581 50023 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
•

Especificações
Fones de ouvido intra-auriculares
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