
 

 

Philips
Fones de ouvido com alça

Over-ear
Branco

SHL9560
Clear Sound

Alça interna autoajustável
Divirta-se com o som transparente, os tons altos e nítidos, os graves profundos e o isolamento 
acústico deste fone de ouvido. A alça é feita de um polímero altamente resistente, flexível e 
inquebrável. A alça auto-ajustável e acolchoada se acomoda confortavelmente à cabeça.

Música para seus ouvidos
• Driver de alto-falante de 40 mm: saídas de som sem distorção
• O design fechado bloqueia ruídos do ambiente
• Aproveite o melhor desempenho da categoria e a qualidade de som suprema

Perfeito para você
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a qualidade dos graves.

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• O estojo de transporte protege o fone de ouvido quando não está em uso

Projetado para você
• Alça flexível e resistente
• Alça interna autoajustável que proporciona encaixe confortável



 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 audíveis.

Design fechado
Os sons a sua volta são completamente bloqueados, 
enquanto o som do fone de ouvido é mantido em 
uma câmara vedada para uma qualidade perfeita. Isso 
torna os fones de ouvido excelentes para a 
monitoração de apresentações de música ao vivo e 
sessões de gravação.

Qualidade de som excelente
Projeto acusticamente calibrado e drivers de alta 
qualidade: garantia do melhor desempenho de áudio 
da categoria.

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

Estojo de transporte incluso
Cuide bem do fone de ouvido e nunca mais deixe o 
cabo embaraçar guardando-os neste prático estojo 
de transporte.

Confortáveis almofadas auriculares
O formato especial e os materiais requintados 
utilizados nas espumas auriculares garantem o 
encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a 
dispersão do áudio e intensificandoo desempenho 
dos graves. As espumas auriculares são modeladas 
para alinharem-se perfeitamente ao redor da orelha 
do usuário.

Alça flexível e resistente
Fones de ouvido usados em ambientes externos 
precisam ser resistentes para suportar o desgaste 
diário. No entanto, materiais rígidos são muito 
desconfortáveis. Esta alça usa um polímero 
altamente resistente, mas, ao mesmo tempo, flexível 
o suficiente para uma utilização confortável. Você 
pode até dobrar a alça sem que ela quebre ou fique 
deformada.

Alça interna autoajustável
A alça interna destes fones de ouvido Philips torna 
perfeito o encaixe em sua cabeça. O mecanismo 
ajusta-se automaticamente.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,14 kg

Áudio
• Sistema acústico: aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 12 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

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

• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

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

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,295 kg
• Peso líquido: 0,15 kg
• Peso da embalagem: 0,145 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• EAN: 87 12581 49863 4

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,16 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

28,5 x 21,5 x 24,5 cm
• Peso líquido: 0,45 kg
• Peso da embalagem: 0,71 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•

Especificações
Fones de ouvido com alça
Over-ear Branco
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