
 

 

Philips
Auscultadores com aro p/ 
a cabeça

SHL9450
Som preciso, ultra compacto

Com FloatingCushions deluxe
Auscultadores ultra compactos, dobráveis e leves em alumínio para um som superior em movimento. 

Os auscultadores de 40 mm tipo estúdio com FloatingCushions deluxe, que permitem um ajuste 

multidireccional das protecções almofadadas, criam um som de qualidade e asseguram uma adaptação 

natural

Para um prazer musical sem limites
• Som de qualidade com definição precisa num diafragma com tecnologia de ponta
• Altifalante com 40 mm de diâmetro fornece um óptimo desempenho de som

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Adaptação confortável natural de FloatingCushions deluxe em espuma de memória
• Protecções para auriculares muito suaves com isolamento do som
• Protecções exteriores para os ouvidos de alumínio leve, mas duradouro

Sempre pronto a partir
• Design ultra compacto e dobrável para transporte fácil
• 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



 FloatingCushions deluxe
O design FloatingCushion deluxe 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

Som superior com definição precisa
Os diafragmas com tecnologia de ponta reproduzem 
um áudio preciso, que permite graves ricos mais 
profundos e agudos cristalinos em todas as músicas 
que ouvir

Ultra compactos, dobráveis
3 passos simples e fáceis para ser verdadeiramente 
compacto e dobrável, o que é excelente para viagens 
e para lhe permitir levar a sua música para todo o 
lado

Confortável para utilizações 
prolongadas
As protecções para auriculares deluxe muito suaves 
permitem-lhe utilizar os auscultadores durante o 
tempo que desejar, sem sentir desconforto.

Design em alumínio duradouro
O alumínio é leve, resistente e tem um aspecto que 
complementa o design atractivo dos auscultadores

Altifalante com 40 mm de diâmetro
Com altifalantes dinâmicos de 40 mm, estes 
auscultadores proporcionam uma experiência de 
som cristalino com um desempenho de graves 
poderoso

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

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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Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Bolsa para arrumação: Com bolsa para arrumação

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

19,5 x 20 x 5 cm
• Peso bruto: 0,313 kg
• Peso líquido: 0,139 kg
• Tara: 0,174 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• EAN: 69 23410 71263 6

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,136 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,3 x 16,5 x 22 cm
• Peso líquido: 0,417 kg
• Tara: 0,719 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• GTIN: 1 69 23410 71263 3
•

Especificações
Auscultadores com aro p/ a cabeça
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