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Auscultadores

SHE9900
Máximo conforto com FlexInear

Estes auscultadores áudio profissionais proporcionam a melhor precisão na reprodução de áudio, com 

graves muito definidos para proporcionar uma experiência musical como áudio em casa. Com os 

FlexInear, o auricular pode deslizar naturalmente para dentro do seu ouvido, criando uma adaptação 

confortável à medida.

Desfrute de som de qualidade
• Afinação acústica precisa do iLab da Philips para som detalhado
• Sistema de graves definidos para proporcionar graves profundos melhorados
• Design acústico em ângulo para excepcional isolamento do ruído
• Transdutor de alta definição para uma reprodução sonora precisa

O melhor conforto na utilização
• O tubo móvel dos FlexInear ajusta-se ao seu ouvido para uma adaptação à medida
• Cilindros de espuma para o melhor isolamento e um ajuste personalizado
• Almofadas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) para um ajuste ideal

Sempre pronto a partir
• Dois estilos de utilização para uma adaptação segura em todas as ocasiões
• Fios simétricos de comprimento igual para evitar o enrolamento
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar



 Afinação acústica precisa
Desenhados para oferecer uma experiência 
sonora de qualidade, estes auriculares foram 
cuidadosamente afinados pelo iLab da Philips 
para a produção de acústica de nível 
profissional com graves precisos. O som 
resultante é nítido, transparente e detalhado.

Sistema de graves definidos

O sistema de graves definidos optimiza a saída 
a frequências mais baixas, para proporcionar 
um desempenho melhorado de graves 
profundos.

FlexInear para o máximo conforto

O tubo móvel dos FlexInear ajusta-se ao seu 
ouvido para uma adaptação à medida, 
tornando-os muito mais confortáveis que os 
auscultadores tradicionais e proporcionando-
lhe uma experiência de audição com o máximo 
conforto.

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.

Almofadas de silicone ultra-macias (3 
tamanhos)
Disponíveis em 3 tamanhos diferentes 
(pequeno, médio e grande), as almofadas 
intercambiáveis garantem um ajuste 
personalizado. Fabricadas em silicone ultra-
macia para o máximo conforto durante mais 
tempo.

Dois estilos de utilização

Opção do estilo de utilização para uma 
adaptação segura em qualquer ocasião - com o 
fio para baixo para uma audição normal ou 
sobre as orelhas em utilizações durante a 
prática de desporto ou em movimento.

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.

Caixa de transporte
Esta caixa representa a forma mais adequada 
de cuidar dos auscultadores e evitar o 
enrolamento dos cabos quando não estão em 
uso.

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.

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

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.
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Som
• Frequência de resposta: 20 - 20k Hz
• Impedância: 16 ohm a 1kHz
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Sensibilidade: 102 dB SPL/mW a 1 kHz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m

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

9,5 x 15 x 6 cm
• EAN: 87 12581 53954 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Peso bruto: 0,202 kg
• Peso líquido: 0,0685 kg
• Tara: 0,1335 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 53956 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Peso bruto: 1,597 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,4 x 21,3 x 23,4 cm
• Peso líquido: 0,411 kg
• Tara: 1,186 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 53958 0
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 0,659 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

19,1 x 10,6 x 17,4 cm
• Peso líquido: 0,2055 kg
• Tara: 0,4535 kg

Acessórios
• Mala de transporte
•
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