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Som preciso, encaixe perfeito

Com FloatingCushions deluxe
Fones de ouvido dobráveis com estrutura leve: a combinação perfeita para você curtir suas 
músicas onde quer que esteja. As FloatingCushions elegantes dos alto-falantes de 40 mm 
permitem o ajuste multidirecional das conchas auditivas, proporcionando som e encaixe perfeitos

Perfeito para você e seu estilo de vida
• FloatingCushions deluxe com espuma macia para um encaixe confortável
• Fones leves, mas feitos de alumínio para maior durabilidade
• Almofadas auriculares supermacias com isolamento acústico

Para curtir suas músicas com todo prazer
• Os drivers dos fones de ouvido de 40 mm proporcionam som inigualável
• Fones de ouvido potentes que oferecem áudio nítido

Projetado para você
• Microfone integrado e botão de chamadas
• Personalize o som e o botão com o aplicativo para headset da Philips.

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
• O plugue folheado a ouro 24 k garante uma conexão totalmente confiável
• Design dobrável para facilitar o transporte



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

Plugue folheado a ouro 24 k
Fique tranqüilo, pois o acabamento em ouro do 
plugue fornecerá uma conexão mais confiável para 
uma melhor qualidade de áudio.

Drivers de alto-falante de 40 mm
Os drivers dinâmicos dos fones de ouvido de 40 mm 
proporcionam som extremamente nítido e graves 
incrivelmente potentes.

Longas horas de conforto
Com as almofadas auriculares supermacias e 
elegantes, você pode usar os fones de ouvido pelo 
tempo que desejar, sem nenhum desconforto.

FloatingCushions deluxe
O design inovador de FloatingCushion desses fones 
de ouvido deluxe permite o ajuste automático 
multidirecional das proteções, dispensando o 
tradicional design articulado em formato de "C". Isso 
resulta em um design perfeito e máxima estabilidade 
com a aplicação uniforme de pressão na cabeça e nas 
orelhas do usuário, criando um nível sem 
precedentes em termos de conforto e encaixe.

Design em alumínio resistente
O alumínio é um material leve, resistente e 
complementa o design moderno dos fones.

Design dobrável
Dobre os fones de ouvido a fim de carregá-los e 
guardá-los com praticidade.

Áudio nítido
Drivers de alta tecnologia que reproduzem a 
qualidade original do áudio e proporcionam graves 
potentes e agudos nítidos durante toda a música.

Microfone integrado
Com o microfone integrado e o botão de chamada, 
você pode usar o headset Philips para ouvir músicas 
e atender às chamadas do seu celular. Fale ao viva-
voz, atendendo e encerrando ligações no próprio 
headset.

Personalizado por você
Faça download do aplicativo para headset da Philips 
e personalize o som do seu headset e o modo como 
você atende e encerra uma chamada, reproduz e 
pausa músicas, aumenta e diminui o volume e troca 
de faixas.
SHL9705WT/00

Destaques
Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.4.4

12 NC: 8670 001 00359
EAN: 69 23410 71940 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Som
• Resposta de frequência: 18 - 23000 Hz
• Impedância: 24 Ohm
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Entrada de energia máxima: 50 mW

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

24,2 x 16,7 x 23 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

9,5 x 6,6 x 9,1 polegadas
• Peso líquido: 0,4293 kg
• Peso líquido: 0,946 lb
• Peso bruto: 0,9701 kg
• Peso bruto: 2,139 lb
• Peso da embalagem: 0,5408 kg
• Peso da embalagem: 1,192 lb
• GTIN: 1 69 23410 71940 3
• Número de embalagens para o cliente: 3

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,9 x 2 polegadas
• Peso líquido: 0,1431 kg
• Peso líquido: 0,315 lb
• Peso bruto: 0,2467 kg
• Peso bruto: 0,544 lb
• Peso da embalagem: 0,1036 kg
• Peso da embalagem: 0,228 lb
• EAN: 69 23410 71940 6
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Microfone: Microfone embutido

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15,5 x 18,5 x 4,3 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,1 x 7,3 x 1,7 polegadas
• Peso: 0,1431 kg
• Peso: 0,315 lb
•

Especificações
Headset com alça
Intra-auricular Branco
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