
 

 

Philips
Auscultadores com aro p/ 
a cabeça

SHL9300
Adaptação perfeita, graves ricos

Excepcional experiência musical
Auscultadores com aro para a cabeça ultra leves e dobráveis para um som superior. Os auscultadores 

grandes de 40 mm tipo estúdio criam um som detalhado. As FloatingCushions permitem um ajuste 

multidireccional das protecções almofadadas para assegurar a melhor adaptação.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• O aro ultra-leve para a cabeça melhora o conforto
• Design FloatingCushion permite o auto-ajuste das protecções dos ouvidos
• Almofadas para as orelhas super-suaves para horas de conforto

Sempre pronto a partir
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
• Design compacto dobrável permite-lhe levar a sua música para todo o lado



 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.

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.

Design ultraleve
O aro esguio em aço inoxidável para a cabeça é tão 
leve que quase nem dará conta que está a usá-lo.

FloatingCushion
O design FloatingCushion inovador permite um 
auto-ajuste totalmente multidireccional das 
protecções, sem necessitar da estrutura tradicional 
articulada em C. Isto resulta num design perfeito, 
que garante uma óptima estabilidade através da 
aplicação de uma força de pressão distribuída de 
forma uniforme sobre a cabeça e orelhas do 
utilizador. Desta forma, é criada uma óptima 
característica exclusiva relativamente ao conforto e 
à adaptação.

Almofadas para as orelhas super-suaves
As almofadas para as orelhas são muito suaves e 
colocam os altifalantes em redor das orelhas para 
criar um som excelente. Com pouca pressão sobre 
as orelhas, pode utilizar os auscultadores 
confortavelmente por períodos prolongados.

Cabo de 1,2 m
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Design compacto inteligente
O design fácil de dobrar é suficientemente compacto 
para poder levar a sua música para todo o lado

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.
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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 magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 18 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

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

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• 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
• Tara: 0,1040 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

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

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