
 

Philips
Auscultadores com fita 
para a cabeça

SHH9500
Som soberbo

para telemóveis Nokia XpressMusic
Auscultadores com fita para a cabeça dobráveis e ultra leves para um som superior de alta qualidade 

do seu telemóvel com leitor de música. Os grandes altifalantes de 40 mm, tipo estúdio, criam um 

espectacular som detalhado, e as protecções fechadas para as orelhas bloqueiam o ruído externo.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• O design de tipo fechado bloqueia o ruído ambiente
• Desfrute do melhor desempenho e de óptima qualidade de som
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável

Adapta-se ao seu telemóvel com leitor de música
• Comprimento do cabo adequado para usar com microfone
• Concebido para Nokia XpressMusic

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Fita para a cabeça almofadada para adaptação confortável e suave.
• Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves

Sempre pronto a partir
• O cabo dividido oferece uma conveniente ligação do telecomando
• Dobrável para ser compacto, cabe facilmente no seu bolso
 



 Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

Design tipo fechado
O som ambiente é totalmente bloqueado, enquanto 
que o som dos auscultadores é mantido numa 
câmara selada para uma qualidade perfeita. Isto torna 
os auscultadores ideais para monitorização durante 
sessões de música ao vivo ou de gravação.

Excelente qualidade de som
Design a pensar na acústica e controladores de 
elevada qualidade asseguram o melhor desempenho 
áudio.

Magneto de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte e maior sensibilidade numa 
bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor 
qualidade geral do som.

Ficha banhada a ouro 24k
Pode estar certo de que o revestimento a ouro da 
ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para 
áudio de melhor qualidade.

Fita para a cabeça almofadada
Os materiais suaves da almofada da fita para a cabeça 
asseguram uma confortável utilização prolongada.

Almofadas confortáveis
A forma especial e os materiais de luxo utilizados nas 
almofadas asseguram uma estabilidade perfeita e o 
máximo de conforto. Evitam as perdas de som e 
melhoram o desempenho dos graves. As almofadas 
são concebidas para assentarem perfeitamente à 
volta dos ouvidos.

Auscultadores para usar com microfone
O comprimento do cabo destes auscultadores foi 
desenhado para optimizar a captação de som a partir 
do microfone do conector mãos livres. Além disso, 
optimiza o comprimento de cabo geral para o 
telemóvel.

Cabo dividido
Este cabo standard tem uma tomada de 3,5 mm 
numa extremidade e uma ficha de 3,5 mm na outra 
extremidade, para aumentar a sua liberdade de 
movimentos quando está a utilizar os auscultadores.

Dobrável para ser compacto
Os auscultadores foram concebidos para ficarem 
extremamente pequenos e caberem no bolso.

Concebido para Nokia XpressMusic
Este produto foi concebido para telemóveis Nokia 
XpressMusic. Os testes alargados com estes 
telemóveis garantem que irá tirar máximo partido do 
seu telemóvel com este produto Philips.
SHH9500/00

Destaques
• Extensão
Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 96 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 0,35 m + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 21 x 18,5 x 27 cm
• Peso bruto: 1,03 kg
• Peso líquido: 0,3 kg
• Tara: ,73 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39 x 22,5 x 29 cm
• Peso bruto: 2,52 kg
• Peso líquido: 0,6 kg
• Tara: 1,92 kg

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

19,7 x 24,8 x 5,6 cm
• Peso bruto: 0,25 kg
• Peso líquido: 0,1 kg
• Tara: 0,15 kg
•
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