
 

 

Philips
Auscult. p/ iPhone c/ 
telecom. e micro.

SHH4507
Almofadados para maior conforto

para iPhone, iPod e iPad
Os tampões em silicone macio acomodam cuidadosamente estes auscultadores nos seus 
ouvidos. São fornecidos com controlos integrados de microfone, volume e faixas para o 
seu iPhone, iPod e iPad.

O companheiro do seu iPhone, iPod e iPad
• Comando no fio com microfone, volume e controlo

Música para os seus ouvidos
• As duplas saídas dão o balanço correcto aos tons agudos e graves

Até se esquece que os está a usar!
• Capas com almofadas de ar para maior conforto

Sempre pronto a partir
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Comando no fio com microfone
Quer avançar uma faixa? Alterar o volume? Aceitar 
ou rejeitar uma chamada? Gravar um memo de voz? 
O comando inclui um microfone com alta 
sensibilidade, bem como controlos de volume e 
funções de chamada e avanço. Ele também pode 
accionar o controlo de voz. Com estes 
auscultadores, o controlo está na ponta dos seus 
dedos – não precisa de ter o seu iPhone ou iPod num 
local acessível, nem de desbloquear o ecrã.

Saídas duplas
As saídas com design especial para canalizar o ar 
estabelece o equilíbrio correcto entre os tons 
agudos e graves para que a experiência sonora seja 
mais uniforme.

Capas com almofadas de ar
O ar entre a capa e o diafragma proporciona-lhe uma 
sensação suave semelhante a uma almofada uma vez 
que reduz a pressão nos seus ouvidos.

Design Flexi-Grip

Uma peça macia e flexível protege a ligação do cabo 
contra danos que poderiam ocorrer devido a uma 
utilização constante.
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Som
• Frequência de resposta: 12-23500 Hz
• Diâmetro do altifalante: 13,5 mm
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cabo: OFC
• Compatível com:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4.ª 

e 5.ª geração), iPod shuffle (3.ª geração), iPod touch 
(2.ª geração), iPod classic 120 GB/ 160 GB (O seu 
dispositivo poderá necessitar do software mais 
recente para garantir a compatibilidade)

• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Microfone: Microfone incorporado

Comodidade
• Controlo do volume

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 55704 1

• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 0,228 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,183 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 55703 4
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Peso bruto: 2,206 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso líquido: 0,360 kg
• Tara: 1,846 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 70471 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso líquido: 0,015 kg
• Tara: 0,045 kg

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 120 cm
• Peso: 0,015 kg
•

Especificações
Auscult. p/ iPhone c/ telecom. e micro.
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