
 

 

Philips
Auscultadores

SHE9755
Conforto total

Comfort plus: concebido para controlo do iPod
Concebidos a pensar em conforto, estes auriculares possuem um corpo em gel que se adapta 

suavemente aos seus ouvidos. O design em ângulo proporciona um direccionamento de som preciso 

com um isolamento perfeito, para que possa mergulhar numa experiência sonora extraordinária.

Sempre pronto a partir
• Controle o seu iPod com as pontas dos dedos
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar

Utilize por mais tempo
• Auscultadores em gel para maior conforto
• Design de auscultador ergonómico para obter o melhor conforto e utilização
• Capas de borracha muito suaves para um conforto sensacional

Desfrute de som de qualidade
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo
• Os altifalantes de elevado desempenho proporcionam som e potência incríveis



 Adaptação perfeita a todos os ouvidos

Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno (S) ao grande 
(L), de certeza que há um par que se adapta 
perfeitamente aos seus ouvidos.

Para utilização confortável e natural
O tubo acústico curvo foi ergonomicamente 
concebido de acordo com a anatomia do canal 
auditivo humano. Adapta-se ao ouvido de uma forma 
tão perfeita e confortável que se esquece que está a 
utilizar os auscultadores.

Capas de borracha muito suaves
O material em borracha extremamente suave das 
capas tem um toque sensacional e adapta-se 
facilmente à sua orelha. Nunca os auscultadores 
foram tão confortáveis.

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores 
de isolamento perfeito cortam significativamente o 
ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade 
de som em definições de volume mais baixo e uma 
vida da bateria alargada.

Para som e potência incríveis
O controlador dos altifalantes é feito de um material 
composto de Mylar, altamente sensível e potente, 
que proporciona potência de saída superior e som 
de alta fidelidade sem distorção audível.
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 5 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,6 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

26 x 10,5 x 15,8 cm
• Peso líquido: 0,066 kg
• Tara: 0,534 kg

• EAN: 87 12581 50046 7
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,5 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

53,5 x 43,5 x 33,8 cm
• Peso líquido: 1,056 kg
• Tara: 10,444 kg
• EAN: 87 12581 50047 4
• Número de embalagens para o consumidor: 96

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

9,5 x 17 x 4 cm
• Peso bruto: 0,09 kg
• Peso líquido: 0,011 kg
• Tara: 0,079 kg
• EAN: 87 12581 50045 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Comodidade
• Controlo do volume
•

Especificações
Auscultadores
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