
 

 

Philips
Auscultadores com aro 
para a cabeça

SHL9550
Conforto e leveza

Excepcional experiência musical
Auscultadores com aro para a cabeça ultra leves e dobráveis para um som de excelente 
qualidade. Os altifalantes de 40 mm, tipo estúdio, criam um som detalhado espectacular. 
Com a elegante bolsa fornecida, pode transportá-los para onde quiser.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• O design de tipo fechado bloqueia o ruído ambiente
• Desfrute do melhor desempenho e de óptima qualidade de som

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• O aro ultra-leve para a cabeça melhora o conforto
• Aro para a cabeça almofadado para adaptação confortável e suave.
• Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves
• Maior conforto para uma utilização prolongada

Sempre pronto a partir
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• O aro dobrável para a cabeça facilita o transporte dos auscultadores
• Útil bolsa com fecho para guardar os auscultadores e o cabo em segurança.



 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.

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.

Excelente qualidade de som
Design a pensar na acústica e controladores de 
elevada qualidade asseguram o melhor desempenho 
áudio.

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

Aro para a cabeça almofadado
Os materiais suaves da almofada do aro para a 
cabeça asseguram uma confortável utilização 
prolongada.

Almofadas confortáveis
A forma especial e os materiais de luxo utilizados nas 
almofadas asseguram uma estabilidade perfeita e o 
máximo de conforto. Evitam as perdas de som e 
melhoram o desempenho dos graves. As almofadas 
são concebidas para assentarem perfeitamente à 
volta dos ouvidos.

Utilização confortável
Estes auscultadores têm um design ergonómico que 
oferece um conforto extra e maior prazer em 
audições prolongadas.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW

Acessórios
• Bolsa para arrumação: Bolsa elegante com fecho 

incluída

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Peso líquido: 0,088 kg
• Peso bruto: 0,36 kg
• Tara: 0,272 kg
• EAN: 87 12581 49880 1

• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

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

20,7 x 20,4 x 21,5 cm
• Peso líquido: 0,264 kg
• Peso bruto: 1,33 kg
• Tara: 1,066 kg
• EAN: 87 12581 49881 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
•

Especificações
Auscultadores com aro para a cabeça
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