
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares

SHE9800
Acústica avançada

Som profundo e potente
Para um som de palco extremamente abrangente, com acústica profunda e potente, os fones de ouvido 

SHE 9800 da Philips são a solução perfeita. Unidades de driver de 13,5 mm precisamente ajustadas e 

o design Angled Acoustic garantem uma excelente reprodução de som com uma clareza 

impressionante.

Aproveite a qualidade do som
• Aprimoramento de som projetado para uma experiência de som abrangente
• Microdrivers potentes que oferecem a mais ampla faixa de freqüência
• O ajuste de acústica iLab da Philips produz um som potente e profundo
• O design Angled Acoustic fornece um isolamento de ruído excepcional

O máximo em conforto
• O design ergonômico Angled Acoustic garante um encaixe natural
• Os três tamanhos de protetores de silicone ultramacios garantem um encaixe perfeito nos 

ouvidos

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O estojo de transporte durável inclui uma solução de gerenciamento de cabos
• Os cabos simétricos têm o mesmo comprimento para evitar que embaracem
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível



 Aprimoramento de som
O aprimoramento do som modifica a estrutura do 
fone de ouvido convencional para auxiliar os 
potentes microdrivers na produção de um efeito de 
som mais abrangente.

Uma ampla faixa de freqüência
Microdrivers projetados com exclusividade 
produzem uma faixa sonora dinâmica extra grave e 
mais ampla para acionar todo o potencial do seu 
Ipod nano.

Ajuste de acústica iLab da Philips
Meticulosamente ajustado pela experiência avançada 
do iLab da Philips, o som de palco abrangente destes 
fones de ouvido proporciona uma experiência 
auditiva inesquecível. A tecnologia iLab garante uma 
saída maior de freqüências mais baixas e ajuda a criar 
um som mais preciso e balanceado do que o emitido 
por fones de ouvido tradicionais.

Design Angled Acoustic
Derivado de um profundo conhecimento da 
anatomia do canal auditivo humano, o design Angled 
Acoustic ajusta o ângulo do tubo do alto-falante e do 
fone de ouvido de acordo com o formato do canal 
auditivo do usuário. Além de emitir o som 
diretamente para os seus ouvidos, ele também cria 
uma vedação perfeita do ruído do ambiente, 
permitindo que você ouça perfeitamente suas 
músicas em volumes mais baixos.

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 
três tamanhos
Disponíveis em três tamanhos diferentes (pequeno, 
médio e grande), os protetores de ouvido 
intercambiáveis garantem um encaixe personalizado 
para cada usuário. Eles são feitos de silicone 
ultramacio para fornecer o máximo conforto e mais 
tempo de audição.

Estojo de transporte durável
Feito com material durável, o estojo de transporte 
compacto dispõe de um espaço para cabos, 
facilitando a organização de cabos e o 
armazenamento do fone de ouvido. O estojo 
também fornece uma proteção adicional para os 
fones de ouvido quando não estão em uso.

Cabos simétricos
Estes fones de ouvido apresentam cabos simétricos 
para evitar que embaracem e, permitindo que você 
ouça músicas com mais facilidade.

Design Flexi-Grip
O material flexi-grip flexível que reveste o corpo do 
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 corpo do fone de ouvido 
decorrentes do contato freqüente com os dedos do 
usuário quando o fone é colocado ou removido.
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Som
• Impedância: 16 ohm a 1 kHz
• Sensibilidade: 106 dB
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 12- 22 k Hz
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,3934 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 13 x 10,2 x 16 cm
• Peso líquido: 0,042 kg
• Peso da embalagem: 0,3514 kg
• EAN: 87 12581 49742 2
• Número de embalagens para o cliente: 3

Embalagem externa
• Peso bruto: 3,5487 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Peso líquido: 0,336 kg
• Peso da embalagem: 3,2127 kg
• EAN: 87 12581 49743 9
• Número de embalagens para o cliente: 24

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

9,5 x 15 x 4 cm
• Peso bruto: 0,11 kg
• Peso líquido: 0,014 kg
• Peso da embalagem: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 49740 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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