
 

 

Philips
Auscultadores com aro 
para a cabeça

SHL9705A
Som preciso, adaptação automática

Com FloatingCushions deluxe
Estrutura dobrável e leve em alumínio para desfrutar da música ao máximo, em movimento. Os 

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

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

natural

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

Para um prazer musical sem limites
• Altifalante com 40 mm de diâmetro fornece um óptimo desempenho de som
• Áudio preciso para um altifalante superior

Concebido a pensar em si
• Botão para microfone e chamadas integrado
• Personalize o som e os botões através da aplicação Philips Headset

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
• Transporte fácil com design totalmente dobrável



 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.

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

Confortável p/ utilizações prolongadas

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

FloatingCushions deluxe

O design FloatingCushion deluxe inovador 
destes auscultadores Philips 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.

Design em alumínio duradouro

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

Design dobrável

Os auscultadores podem ser dobrados para 
um transporte simples e um armazenamento 
prático, quando não estão a ser utilizados

Áudio preciso
Os diafragmas superiores reproduzem um 
áudio preciso, que permite graves ricos mais 

profundos e agudos cristalinos em todas as 
músicas que ouvir

Microfone integrado

Com o botão para microfone e chamadas 
integrado, pode utilizar este auricular Philips 
para música e para chamadas a partir do seu 
telemóvel. Desfrute de chamadas em mãos-
livres e atenda e rejeite chamadas facilmente 
através do seu auricular.

A sua personalização
Transfira a aplicação Philips Headset para 
personalizar o som dos seus auscultadores e o 
comando para Atender/terminar chamada, 
Reproduzir/interromper música, Ajustar 
volume +/-, Mudar de faixa.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 5,5 cm
• Peso líquido: 0,1545 kg
• Peso bruto: 0,306 kg
• Tara: 0,1515 kg
• EAN: 87 12581 63749 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

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

21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Peso líquido: 0,4635 kg
• Peso bruto: 1,148 kg
• Tara: 0,6845 kg
• GTIN: 1 87 12581 63749 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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