
 

 

Philips
Auriculares

SHE9800
Ambiente sonoro

Auricular para ambiente sonoro potente com graves extraordinários

Se deseja um efeito de palco ultra-amplo com acústica poderosa e profunda, os auriculares Philips 
SHE 9800 são a solução perfeita. As unidades de diafragma de afinação precisa (13,5 mm) e o 
design de acústica de formato angular garantem reprodução sonora com nitidez assombrosa.

Desfrute de som de qualidade
• Design para aumento do efeito de palco e criação de uma experiência sonora ampla
• Micro-controladores potentes para obter os limites de frequência mais amplos
• Sintonização acústica Philips iLab para um som poderoso e profundo
• Design acústico em ângulo para excepcional isolamento do ruído

O melhor conforto na utilização
• Caract. ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
• As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto

Sempre pronto a partir
• Bolsa de transporte resistente (inclui solução para arrumação do fio).
• Fios simétricos de comprimento igual para evitar o enrolamento
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Design para aumento do efeito de palco
O design para aumento do efeito de palco modifica a 
estrutura convencional dos auriculares e, em 
conjunto com os poderosos micro-diafragmas, 
produz um efeito de palco mais amplo.

Para amplos limites de frequência
Os micro-controladores especialmente concebidos 
produzem graves extra profundos e limites 
dinâmicos mais amplos para libertar todo o potencial 
do seu iPod nano.

Sintonização acústica Philips iLab
Afinado meticulosamente utilizando a tecnologia de 
ponta do iLab da Philips, o efeito de palco de banda 
larga destes auriculares proporciona uma 
experiência inesquecível. A tecnologia subjacente 
garante uma melhor reprodução das frequências 
mais baixas e cria som mais equilibrado e preciso do 
que o oferecido pelos auriculares tradicionais.

Design acústico em ângulo
Decorrendo de um entendimento completo da 
anatomia do canal auditivo humano, o design 
acústico em ângulo ajusta o ângulo do tubo do 
altifalante e da almofada para a orelha à forma do 
canal auditivo. Além de encaminhar o som 
directamente os seus ouvidos, cria um isolamento 
perfeito do ruído ambiente, pelo que poderá 
desfrutar da música a volumes mais baixos.

Design acústico em ângulo
Decorrendo de um entendimento completo da 
anatomia do canal auditivo humano, o design 
acústico em ângulo ajusta o ângulo do tubo do 
auscultador e da almofada para a orelha à forma do 
canal auditivo. Este adapta-se naturalmente aos seus 
ouvidos.

Capas de silicone ultra macias (3 tam.)

As capas de silicone ultra-macias em 3 tamanhos 
destes auriculares Philips adaptam-se na perfeição 
aos seus ouvidos, sem os pressionarem, mas 
cancelando o ruído indesejado.

Bolsa de transporte resistente
Fabricada em material resistente, a elegante bolsa de 
transporte incorpora um suporte para fios 
permitindo enrolar o fio dos auriculares e arrumá-
los facilmente. Além disso, protege os auriculares 
quando não em utilização.

Fios simétricos
Auriculares com fios simétricos para evitar o 
enrolamento e facilitar a utilização.

Design Flexi-Grip

O material macio Flexi-grip que reveste o corpo dos 
auscultadores melhora o seu desempenho e 
aumenta a sua durabilidade. Protege a ligação dos 
fios contra potenciais danos associados à dobragem 
dos auscultadores e evita o contacto frequente com 
os dedos do utilizador durante a colocação e 
remoção.
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Especificações
Som
• Impedância: 16 ohms
• Sensibilidade: 106 dB
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m + 1,8 m

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 42467 1
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 1,06 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Peso líquido: 0,042 kg
• Tara: 1,018 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 42466 4
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Peso bruto: 9,429 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Peso líquido: 0,336 kg
• Tara: 9,093 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 35708 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Peso bruto: 0,2952 kg
• Peso líquido: 0,014 kg
• Tara: 0,2812 kg
•
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