
 

 

Philips
Fones de ouvido com alça

SHL9300
Encaixe perfeito, graves potentes

Experiência de som de altíssima qualidade
Fones de ouvido com alça dobrável extremamente leves para um som superior. Os alto-falantes 

grandes de 40 mm criam um ambiente de estúdio com um som rico em detalhes, com as 

FloatingCushions para um ajuste multidirecional das conchas auditivas, garantindo um encaixe perfeito.

Música para seus ouvidos
• Driver de alto-falante de 40 mm: saídas de som sem distorção
• O ímã de neodímio melhora o desempenho dos graves e a sensibilidade

Perfeito para você e seu estilo de vida
• A alça ultraleve aumenta o conforto
• Design FloatingCushion para um ajuste automático das conchas auditivas
• Almofadas supermacias para horas de conforto

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável
• Design compacto e dobrável para você ouvir suas músicas onde quiser



 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.

Ímã de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e maior qualidade global de som.

Design ultraleve
A alça fina e leve de aço inoxidável é tão leve que 
você quase esquece que está usando.

FloatingCushion
O design inovador FloatingCushion permite o ajuste 
automático multidirecional das conchas, 
dispensando o tradicional design articulado em 
formato de 'C'. Isso resulta em um design perfeito e 
máxima estabilidade com a aplicação uniforme de 
pressão na cabeça e nas orelhas do usuário, criando 
um nível sem precedentes em termos de conforto e 
encaixe.

Almofadas supermacias
As almofadas são supermacias e encaixam os alto-
falantes em torno das orelhas para criar um som 
incrível. Com pouquíssima pressão sobre as orelhas, 
você pode usar os fones de ouvido confortavelmente 
durante longos períodos.

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

Design inteligente e compacto
O design facilmente dobrável é compacto o 
suficiente para você ouvir suas músicas onde quiser

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 17 x 5,5 cm
• Peso: 0,0945 kg

Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 18 - 22.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,1985 kg
• Peso líquido: 0,0945 kg
• Peso da embalagem: 0,1040 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,7525 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

21 x 15,3 x 19,3 cm
• Peso líquido: 0,2835 kg
• Peso da embalagem: 0,4690 kg
• EAN: 87 12581 59559 3
• Número de embalagens para o cliente: 3
•
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