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Auriculares

Acústica avançada

SHE9850
Som nítido e detalhado

Conforto excepcional e isolamento de ruído
Os auriculares Philips SHE9850 fornecem o som mais puro. Suportados por um altifalante 
de alta definição, a melhor sintonização e um design acústico em ângulo, oferecem som 
assombrosamente nítido, detalhado e transparente com sons agudos precisos.

Desfrute de som de qualidade
• Transdutor de alta definição para uma reprodução sonora precisa
• Isolamento da orelha para o cancelamento excepcional do ruído
• 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
• Cilindros de espuma para o melhor isolamento e um ajuste personalizado
• Estrutura em metal da melhor qualidade para uma transmissão sonora precisa.

Sempre pronto a partir
• Elegante estojo de transporte em metal com solução para arrumação de fios
• Fios simétricos de comprimento igual para evitar o enrolamento
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Transdutor de alta definição
O motor do receptor compõe-se de uma bobina, 
uma armadura metálica em forma de U, um par de 
ímanes permanentes, uma biela motor e um 
diafragma. As correntes electromagnéticas fazem 
subir e descer a polaridade, movimentando a biela e 
o diafragma para gerar som. Os componentes do 
receptor foram desenvolvidos para produzir o 
melhor som a baixas frequências e aumentar os picos 
a frequências mais altas. O resultado é som nítido, 
detalhado e transparente com graves precisos.

Acústica de sintonização perfeita
O isolamento perfeito da orelha destes auriculares 
surpreende-o com o excepcional cancelamento do 
ruído.

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.

Cilindros de espuma para o melhor 
isolamento
Fabricados em espuma de recuperação lenta, este 
par de cilindros é uma alternativa confortável às 
almofadas de borracha. Quando comprimidos entre 
os dedos antes da introdução no canal auditivo, os 
cilindros proporcionam um isolamento ajustado. 

Depois de segurá-los em posição durante alguns 
segundos, a espuma de recuperação lenta expande 
para garantir um ajuste confortável e seguro.

Estrutura em metal da melhor qualidade

Com uma estrutura em metal da melhor qualidade, 
estes auriculares estão protegidos contra vibrações 
desnecessárias apresentando uma transmissão 
sonora precisa, uma resposta de graves suave e tons 
médios a altos nítidos.

Elegante estojo de transporte em metal
Fabricado em metal de elevada qualidade com um 
toque de luxo, o estojo de transporte incorpora um 
suporte para fios para arrumar os fios e auriculares. 
Inclui ainda um compartimento para guardar os 
cilindros de espuma. O exterior resistente 
proporciona protecção adicional quando os 
auriculares não estiverem 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: 12 ohms
• Sensibilidade: 115 dB SPL/mW a 1 kHz
• Entrada máxima de corrente: 3 mW
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz

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

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,163 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 1,118 kg
• EAN: 87 12581 42471 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Peso bruto: 10,248 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Peso líquido: 0,36 kg
• Tara: 9,888 kg
• EAN: 87 12581 42470 1
• Número de embalagens para o consumidor: 24

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

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Peso bruto: 0,33365 kg
• Peso líquido: 0,015 kg
• Tara: 0,31865 kg
• EAN: 87 12581 35705 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•

Data de publicação  
2013-09-19

Versão: 7.0.12

12 NC: 8670 000 33058
EAN: 87 12581 35705 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Destaques
Auriculares
Acústica avançada

http://www.philips.com

