
 

 

Philips
Fone de ouvido c/recurso 
canc. ruído

SHN5600
85% menos ruído externo

Cancelamento de ruído ativo
Elimine ruídos irritantes ao fundo e ouça músicas em paz com estes fones de ouvido 
modernos, que cancelam ativamente até 85% de ruídos ao fundo. Ideais para uso em 
aviões e trens

Um som ideal em ambientes barulhentos
• Componentes eletrônicos sofisticados que eliminam ruídos indesejáveis em 85%
• As almofadas auriculares macias com isolamento sonoro proporcionam um som perfeito

Perfeito para você e seu estilo de vida
• Almofadas supermacias que se moldam aos ouvidos para ouvir músicas por muitas horas
• Uma faixa de cabeça facilmente ajustável garante o seu conforto
• Controles finos e leves para ajustar o volume e ligar/desligar
• Pressione o botão do modo de conversa para ouvir o som do ambiente

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Adaptador de conexão ao sistema para entretenimento durante o vôo
• Adaptador de 3,5–6,35 mm para todos os tipos de aparelhos de áudio
• Pilha inclusa: é só comprar o aparelho e usá-lo



 85% de cancelamento de ruídos
A tecnologia inteligente de redução de ruído 
aumenta o prazer de ouvir níveis mais baixos de 
volume em ambientes barulhentos. Altamente 
eficiente na eliminação de sons de baixa freqüência 
como, por exemplo, o ruído do motor do avião, para 
que você ouça música suave em viagens aéreas, de 
trem ou em situações semelhantes, sem aqueles 
desagradáveis chiados ao fundo. A tecnologia cria 
uma forma de onda igual e oposta à do ruído 
indesejado e, efetivamente, o elimina.

Almofadas supermacias que se moldam 
aos ouvidos
As almofadas são supermacias e se moldam 
suavemente aos ouvidos. Elas isolam o som e criam 
uma acústica perfeita para curtir músicas por muitas 
horas.

Faixa de cabeça facilmente ajustável
O mecanismo facilmente ajustável fornece uma 
vedação acústica eficiente e superconfortável entre a 
almofada auricular e a orelha, garantindo o 
desempenho ideal.

Controles finos e leves
Com o controle fino localizado no cabo dos fones de 
ouvido, você pode ajustar o volume e ligar/desligar o 
recurso de cancelamento de ruído com total 
praticidade. Um indicador de energia fica aceso para 
que você lembre de desligar o produto quando não 
estiver em uso, garantindo uma vida útil maior da 
pilha.

Modo de conversa
Você não precisa retirar os fones de ouvido para 
ouvir a chamada do vôo, falar com comissários de 
bordo ou ficar alerta ao ambiente ao seu redor. 
Pressione o botão do modo de conversa no 
controle, e o som ambiente entrará nos ouvidos pelo 
microfone dos fones.

Adaptador para aviões incluído
Use seus próprios fones de ouvido para seu 
entretenimento durante o vôo. O adaptador 
converte as saídas duplas no padrão mono para o 
padrão de fone de ouvido estéreo.
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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Impedância: Ligada: 245 ohms; Desligada: 132 ohms
• Tipo de ímã: Neodímio
• Potência máxima de entrada: 20 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 34 mm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: Cobre
• Atenuação ativa de ruído: 12 dB a 100 Hz; 50 a 

2.000 Hz
• Faixa de freqüência: 15 a 20.000 Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,4 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Plugue do adaptador: Sim, 3,5 a 6,3 mm

• Bateria: Sim, pilha de 1,5 V LR03/AAA
• Plugue para aviões: Sim, 2 * 3,5 mm
• Bolsa protetora: Bolsa protetora inclusa

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 55600 6
• Embalagem externa (L x L x A): 

22 x 20,2 x 26,5 cm
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso bruto: 1,293 kg
• Peso líquido: 0,41277 kg
• Peso da embalagem: 0,88023 kg

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

19,6 x 22,3 x 5,6 cm
• EAN: 69 23410 70435 8
• Peso bruto: 0,32759 kg
• Peso líquido: 0,13759 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,19 kg
•
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