
 

 

Philips
Auscultadores com aro 
para a cabeça

SHH9560
Som poderoso

para os seus telemóveis
Estes fornecem um som detalhado e isolamento de ruído perfeito. A sua fita interior almofadada 
e auto-ajustável envolve confortavelmente a sua cabeça. O microfone capta a sua voz com clareza. 
Comando no fio para controlo do volume e das chamadas para maior comodidade.

Desfrute de som de qualidade
• O design de tipo fechado bloqueia o ruído ambiente
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Concebido a pensar em si
• Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza
• Comando no fio para controlo do volume e das chamadas
• Ficha de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Ficha de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Máximo conforto
• Protecções para auriculares muito suaves com isolamento do som
• Fita interior para a cabeça regulável
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente

Sempre pronto a partir
• A bolsa de transporte protege os auscultadores quando não estão em uso.
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior



 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.

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.

Microfone sensível e fino
Microfone sensível e fino para captar a sua voz com 
clareza

Controlo do volume e das chamadas 
integrado no fio

Quer alterar o volume? Aceitar ou rejeitar uma 
chamada? O telecomando dispõe de controlos do 
volume e das chamadas. Com estes auscultadores, o 
controlo está na ponta dos seus 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 utilizações 
prolongadas
As protecções para auriculares deluxe muito suaves 
permitem-lhe utilizar os auscultadores durante o 
tempo que desejar, sem sentir desconforto.

Fita interior para a cabeça regulável
Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior 
são ajustados deslizando um aro para a cabeça 
extensível para a posição correcta. Isto pode ser 
incómodo, visto que normalmente isto tem de ser 
feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. 
Arranje a sua música mais rapidamente e com maior 
facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, 
com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente 
ao formato e tamanho da sua cabeça.

Design Flexi-Grip

Uma peça macia e flexível protege a ligação do cabo 
contra danos que poderiam ocorrer devido a uma 
utilização constante.

Bolsa de transporte incluída
Proteja os auscultadores e evite o enrolamento dos 
fios guardando-os nesta bolsa prática e macia.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
SHH9560/10

Especificações
Conectividade
• Ligação de Cabo: Cabo de um único lado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
• Microfone: Microfone incorporado
• Tipo de cabo: OFC

Comodidade
• Controlo do volume

Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW

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

29 x 21,8 x 25 cm
• Peso líquido: 0,465 kg
• Peso bruto: 1,66 kg
• Tara: 1,195 kg
• EAN: 87 12581 55529 0
• Número de embalagens para o consumidor: 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
• Tara: 0,295 kg
• EAN: 69 23410 70395 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•
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