
 

 

Philips
Headset intra-auricular

SHH7810
Som preciso

para o seu telefone celular
Alto-falantes eficientes com graves profundos e nítidos e som preciso. O microfone 
integrado capta a voz com nitidez. Controle de volume e de chamadas no cabo para 
maior praticidade. Ideal para muitas horas de música e conversa.

Aproveite a qualidade do som
• Som direcional e preciso com canais Angled Acoustic Pipe
• Excepcional isolamento do ruído p/excelente qualidade sonora em volumes baixos

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
• As almofadas em silicone macias se encaixam delicadamente nas suas orelhas

Use-os por mais tempo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• A proteção emborrachada para o cabo aumenta a durabilidade

Projetado para você
• Microfone moderno e sensível para captar vozes com nitidez
• Conector de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola e Palm
• Conector de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson e Samsung
• Controle no cabo para chamadas e ajuste de volume



 Para um som absolutamente direcional
O sistema Angled Acoustic Pipe foi criado para 
acompanhar a curvatura do canal auditivo humano, 
para que as ondas sonoras do alto-falante sejam 
direcionadas com precisão para o tímpano, com a 
mais alta definição

Para o melhor som em volumes baixos
Você não precisa mais aumentar o volume em locais 
barulhentos. O sistema Angled Acoustic Pipe e os 
fones de ouvido com vedação perfeita diminuem 
significativamente o ruído de fundo, oferecendo a 
mesma qualidade sonora em volumes mais baixos e 
maior vida útil da bateria.

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.

Almofadas em silicone macias
Com suas almofadas em silicone macias, encaixam-se 
delicadamente nas orelhas oferecendo horas de 
conforto

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Proteção emborrachada para o cabo
Para estender a vida útil do produto, a borracha 
macia entre os fones de ouvido e o cabo protege a 
conexão do cabo contra danos decorrentes de 
dobras repetitivas.

Microfone moderno e sensível
Microfone moderno e sensível para captar vozes 
com nitidez

Conector estéreo de 3,5 mm
Conector estéreo de 3,5 mm para Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola e Palm

Conector extra de 3,5 mm
Conector estéreo de 3,5 mm extra para Nokia, Sony 
Ericsson e Samsung

Controle de volume e chamadas no cabo
Deseja alterar o volume? Atender ou rejeitar uma 
chamada? Com este controle, você pode ajustar o 
volume e atender ou rejeitar chamadas usando a 
ponta dos dedos!
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Embalagem interna
• EAN: 87 12581 55528 3
• Peso bruto: 0,246 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso líquido: 0,054 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,192 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 55527 6
• Peso bruto: 2,347 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

39,2 x 23.2 x 25 cm
• Peso líquido: 0,432 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 1,915 kg

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70394 8
• Peso bruto: 0,065 kg

• Peso líquido: 0,018 kg
• Peso da embalagem: 0,047 kg

Conectividade
• Conexão por cabo: Simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Microfone: Microfone embutido
• Tipo de cabo: FC

Praticidade
• Controle de volume

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 6 a 23 500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 96 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW
•
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