
 

 

Philips
Headset com alça

SHH9560
Som mais potente

para telefones celulares
Som com riqueza de detalhes e perfeito isolamento acústico. A alça interna auto-ajustável 
e acolchoada se acomoda confortavelmente à cabeça. O microfone capta a voz com 
nitidez. Controle de volume e de chamadas no cabo para maior praticidade.

Aproveite a qualidade do som
• O design fechado bloqueia ruídos do ambiente
• Driver de alto-falante de 40 mm: saídas de som sem distorção

Projetado para você
• Microfone moderno e sensível para captar vozes com nitidez
• Controle no cabo para chamadas e ajuste de volume
• 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

Conforto máximo
• Almofadas auriculares supermacias com isolamento acústico
• Alça interna auto-ajustável
• A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível

Sempre pronto para acompanhá-lo
• O estojo de transporte protege o fone de ouvido quando não está em uso
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre



 Design fechado
Os sons a sua volta são completamente bloqueados, 
enquanto o som do fone de ouvido é mantido em 
uma câmara vedada para uma qualidade perfeita. Isso 
torna os fones de ouvido excelentes para a 
monitoração de apresentações de música ao vivo e 
sessões de gravação.

Driver de alto-falante de 40 mm
O driver de alto-falante de 40 mm é fabricado de 
material composto de mylar. Um elemento potente, 
mas de altíssima sensibilidade, capaz de gerar sons 
sem distorções.

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

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!

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

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

Confortável para usar por longos 
períodos
Com as almofadas auriculares supermacias e 
elegantes, você pode usar os fones de ouvido pelo 
tempo que desejar, sem nenhum desconforto.

Alça interna auto-ajustável
Em geral, fones de ouvidos projetados para uso em 
ambientes externos são ajustados por meio de uma 
alça deslizante. Isso pode ser um incômodo, pois 
esse ajuste deve ser feito sempre que os fones forem 
usados. Comece a ouvir suas músicas de modo mais 
rápido e fácil com a alça flexível e auto-ajustável 
destes fones de ouvido. Ela se ajusta 
automaticamente ao formato e tamanho da sua 
cabeça.

Design Flexi-Grip
Uma peça macia e flexível protege a conexão do 
cabo contra danos que podem ocorrer devido a 
dobras repetitivas.

Estojo de transporte incluso
Cuide bem do fone de ouvido e nunca mais deixe o 
cabo embaraçar guardando-os neste prático estojo 
de transporte.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.
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Conectividade
• Conexão por cabo: Cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: estéreo de 3,5 mm
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Microfone: Microfone embutido
• Tipo de cabo: OFC

Praticidade
• Controle de volume

Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm

• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 29 x 21,8 x 25 cm
• Peso líquido: 0,465 kg
• Peso bruto: 1,66 kg
• Peso da embalagem: 1,195 kg
• EAN: 87 12581 55529 0
• Número de embalagens para o cliente: 3

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

19,5 x 23,5 x 8,5 cm
• Peso líquido: 0,155 kg
• Peso bruto: 0,45 kg
• Peso da embalagem: 0,295 kg
• EAN: 69 23410 70395 5
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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