
 

 

Philips
Efeito de Cancelamento de 
Ruído

SHN6000
Cancelamento de ruído activo para Ipod

Menos 90% de ruído externo
Silencie o mundo e faça desvanecer o som do motor do avião ou comboio quando viaja acompanhado 

por estes novos auscultadores com 90% de cancelamento de ruído feitos para o seu iPod. O tamanho 

reduzido facilita o seu transporte e o seu carregamento directamente a partir do iPod dispensa a 

utilização de uma bateria externa.

Audição ideal em ambientes ruidosos
• Menos 90% de ruído externo
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Altifalantes sintonizados de forma precisa para som detalhado e dinâmico

Máxima comodidade em movimento
• Alimentados directamente pelo iPod
• Controle o seu iPod com as pontas dos dedos

Feito à sua medida
• As características ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
• Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os 

ouvidos



 Menos 90% de ruído externo
A tecnologia inteligente de cancelamento de ruído e 
o design acústico em ângulo aumentam o prazer da 
audição com níveis de volume mais baixos em 
ambientes ruidosos. É especialmente eficaz na 
eliminação de baixas frequências, como o ruído de 
aviões a jacto, para que possa desfrutar de música 
suave em aviões e combóios.

Para som direccionado
O tubo acústico curvo foi desenhado de acordo com 
a curvatura do canal auditivo humano para que as 
ondas de som do altifalante sejam precisamente 
direccionadas para o tímpano com a definição mais 
elevada

Design acústico em ângulo
Decorrendo de um entendimento completo da 
anatomia do canal auditivo humano, o design 
acústico em ângulo ajusta o ângulo do tubo do 
auscultador e da almofada para a orelha à forma do 
canal auditivo. Este adapta-se naturalmente aos seus 
ouvidos.

Adaptação perfeita a todos os ouvidos
Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis 
com tamanhos que vão do pequeno (S) ao grande 
(L), de certeza que há um par que se adapta 
perfeitamente aos seus ouvidos.

Alimentados pelo iPod
Não é necessário transportar pilhas extra. Para a sua 
comodidade, estes auscultadores com cancelamento 
de ruído foram concebidos para se alimentarem 
directamente a partir do seu iPod.

Controlar o iPod
Com o controlo no fio, pode aumentar e diminuir 
facilmente o volume, avançar para a faixa seguinte ou 
retroceder para a anterior, avançar/retroceder 
rapidamente, reproduzir e parar o seu iPod. Isto 
permite-lhe uma operação com uma só mão e 
garante uma experiência de utilização única.
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Acessórios
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída

Conectividade
• Acabamento do conector: Conector Apple de 30 

pinos

Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 20 - 23 500 Hz
• Entrada máxima de corrente: 15 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,276 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,5 x 10,3 x 11,7 cm
• Peso líquido: 0,078 kg
• Tara: 0,198 kg

• EAN: 87 12581 49555 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,328 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,4 x 22 x 25 cm
• Peso líquido: 0,624 kg
• Tara: 2,704 kg
• EAN: 87 12581 49556 5
• Número de embalagens para o consumidor: 24

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

9,5 x 19,7 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,092 kg
• Peso líquido: 0,026 kg
• Tara: 0,066 kg
• EAN: 87 12581 49554 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
•
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