
 

Philips
Efeito de Cancelamento de 
Ruído

SHN9500
Meno 85% de Ruído Externo

Cancelamento Activo de Ruído
Bloqueie os irritantes ruídos de fundo e desfrute da sua música em paz com estes 
auscultadores topo de gama que cancelam activamente o ruído de fundo em até 85%. 
Ideal para utilização em aviões e comboios

Audição ideal em ambientes ruidosos
• Electrónica sofisticada para eliminar ruído indesejado em 85%
• O botão de corte de som permite-lhe conversar sem retirar os auscultadores
• As almofadas suaves proporcionam uma fixação perfeita para um som perfeito
• Som com qualidade topo de gama dos diafragmas em neodímio

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Almofadas para as orelhas super-suaves para horas de conforto
• Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos
• Cabo amovível de um lado para maior conveniência

Sempre pronto a partir
• A caixa de transporte protege os auscultadores quando não os usar
• Adaptador para ligação aos sistemas de entretenimento dos aviões
• Adaptador de 3,5-6,35 mm para todos os tipos de equipamentos áudio
• Pilha incluída para que possa utilizar o produto imediatamente
 



 Cancelamento de 85% do Ruído
A tecnologia inteligente de cancelamento de ruído 
aumenta 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, combóios e locais 
semelhantes, sem ouvir um incómodo zumbido de 
fundo. Esta tecnologia cria uma forma de onda igual 
mas oposta à do ruído indesejado, eliminando-o 
eficazmente.

Botão corte de som para poder 
conversar
O interruptor de corte de som permite-lhe fazer 
uma pausa na função de cancelamento de ruído e no 
sinal de 'entrada áudio' para poder ter conversas 
rápidas sem ter de retirar os auscultadores.

Almofadas de fixação suave
As almofadas para as orelhas são muito suaves e 
colocam os altifalantes em redor das orelhas para 
criar uma fixação perfeita e um som excelente. Com 
pouca pressão sobre as orelhas, pode utilizar os 
auscultadores confortavelmente por períodos 
prolongados.

Som com qualidade topo de gama
Você espera e merece o melhor em desempenho 
sonoro - os diafragmas dos altifalantes utilizados 
nestes auscultadores utilizam os melhores magnetos 
de neodímio para responder a essas expectativas e 
proporcionar um desempenho inesquecível vezes 
sem conta.

Almofadas para as orelhas super-suaves
As almofadas para as orelhas são muito suaves e 
colocam os altifalantes em redor das orelhas para 
criar um som excelente. Com pouca pressão sobre 
as orelhas, pode utilizar os auscultadores 
confortavelmente por períodos prolongados.

Fita para a cabeça de ajuste fácil
O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma 
adaptação acústica próxima e confortável entre a 
almofada e a orelha, assegurando um desempenho 
perfeito.

Cabo amovível de um lado
O cabo amovível é prático para guardar e fácil de 
utilizar. Para dormir, basta desprender o cabo e 
mover-se livremente.

Caixa de transporte
Esta caixa representa a forma mais adequada de 
cuidar dos auscultadores e evitar o enrolamento dos 
cabos quando não estão em uso.

Adaptador de avião incluído
Use os seus próprios auscultadores com o sistema 
audio dos aviões. O adaptador converte as tomadas 
duplas standard de som mono numa tomada estéreo.

Adaptador de ficha áudio incluído
Com este adaptador, pode utilizar os auscultadores 
em equipamento com tomadas de 3,5 ou 6,35 mm, o 
que permite uma escolha mais ampla de 
equipamentos audio.

Bateria incluída
Não precisa de comprar pilhas. Coloque as pilhas 
fornecidas e divirta-se!
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Destaques
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída • Tipo de embalagem: Caixa
•

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diafragma: topo Mylar
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 20 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Efeito de cancelamento de ruído: -20 dB a 200 Hz
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Neodímio

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 e 6,3 mm estéreo
• Cabo amovível: Para um prático adormecer
• Acabamento do cabo: Sem fios embaraçados
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
• Tipo de cabo: LC-OFC

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5-6,3 mm
• Ficha para avião: Sim, 2 * 3,5 mm
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V
• Cabos: Cabo Amovível

Embalagem Interior
• Peso bruto: 2,29 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

23,5 x 13 x 24,5 cm
• Peso líquido: 0,932 kg
• Tara: 1,358 kg
• EAN: 87 12581 44390 0
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Embalagem exterior
• Peso bruto: 13,748 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

49 x 41,5 x 27 cm
• Peso líquido: 5,592 kg
• Tara: 8,156 kg
• EAN: 87 12581 44392 4
• Número de embalagens para o consumidor: 12

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

22,2 x 25,05 x 5,7 cm
• Peso bruto: 0,57 kg
• Peso líquido: 0,466 kg
• Tara: 0,104 kg
• EAN: 87 12581 44388 7
• Número de produtos incluídos: 1
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