
 

 

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

SHH9756
Maravilhosamente confortáveis

para iPhone
Com o seu revestimento suave e macio em gel e um design que se ajusta na perfeição ao seu 
ouvido, estes auscultadores serão o companheiro perfeito para si. E, com o comando integrado 
com microfone, o controlo está ao alcance dos seus dedos sem precisar de pegar no seu iPhone.

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

Até se esquece que os está a usar!
• Maravilhosamente confortáveis revestidos a gel

Música para os seus ouvidos
• Som exacto
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

Sempre pronto a partir
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar



 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.

Maravilhosamente confortáveis
Concebidos para serem maravilhosamente 
confortáveis, estes auscultadores estão revestidos a 
gel. O revestimento macio molda-se delicadamente 
ao formato do seu ouvido externo para tornar estes 
auscultadores nos seus preferidos.

Som exacto
Concebidos ergonomicamente para fornecer um 
som exacto directo aos seus ouvidos. Uma barreira 
perfeita isola o ruído para uma imersão pura na sua 
música e chamadas.

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores 
de isolamento perfeito cortam significativamente o 
ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade 
de som em definições de volume mais baixo e uma 
vida da bateria alargada.
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Destaques
• Controlo do volume • Tara: 0,0806 kg
•

Som
• Frequência de resposta: 5 - 23 500 Hz
• Diâmetro do altifalante: 8,6 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: 103 dB
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: Ficha de 3,5 mm (4 pinos) para iPhone / 

iPod
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: OFC
• Compatível com:: iPhone 3 GS, iPod touch de 2.ª 

geração, iPod classic 120 GB, iPod nano de 4.ª 
geração (vídeo) (O seu iPhone ou iPod pode 
necessitar do software mais actual para ser 
compatível com o microfone e o controlo do 
volume).

Comodidade

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 50093 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

26 x 10,5 x 16,8 cm
• Peso bruto: 0,628 kg
• Peso líquido: 0,0744 kg
• Tara: 0,5536 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 50089 4
• Número de embalagens para o consumidor: 96
• Embalagem exterior (C x L x A): 

53,5 x 43,5 x 35,8 cm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso líquido: 1,1904 kg
• Tara: 9,8096 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 50085 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Peso bruto: 0,093 kg
• Peso líquido: 0,0124 kg
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