
 

 

Philips
Auricular desportivo

SHQ1017
Resistente à transpiração

com telecomando e microfone iPhone
Fabricado em materiais antimicrobianos e resistentes à água, estes auscultadores foram 
concebidos para os desportistas. O comprimento do cabo é personalizável, o que os torna 
perfeitos para utilizar com uma fita desportiva para o braço ou para uma utilização geral.

Inovação para Atletas
• Design ultra leve
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• As capas de silicone ultra-macias adaptam-se aos seus ouvidos com o maior conforto

Concebido para uma utilização activa
• Resistente à transpiração
• Grampo de cabo
• Comprimento do cabo personalizável

Sinta a energia
• Som estéreo com graves potentes - energia para o seu exercício
• Microfone e controlo de música à prova de água

Máximo conforto
• Revestimentos dos auriculares em 3 tamanhos para uma adaptação personalizada



 Resistente à transpiração

Concebido com uma vedação à prova de água para 
proteger os seus auscultadores de danos 
relacionados com a transpiração

Som estéreo com graves potentes
A acústica ajustada com precisão para aumentar a 
experiência desportiva - energia para o seu exercício

Grampo de cabo
Clipe ajuda a prender firmemente o cabo

Capas de silicone ultra-macias (3 
tamanhos)

As capas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) 
adaptam-se na perfeição aos seus ouvidos, sem os 
pressionarem, mas cancelando o ruído indesejado

Design ultra leve
Design ultra leve para uma utilização confortável - 
concebido para desporto

Cabo de 1,2 m
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Comprimento do cabo personalizável
O cabo curto de 60 cm foi concebido para utilizar 
uma fita para o braço. Também pode conseguir a 
adaptação perfeita utilizando o cabo de extensão de 
60 cm.

Adaptação personalizada
Os revestimentos dos auriculares macios em 3 
tamanhos permitem-lhe personalizar os auriculares 
para os seus ouvidos.

Microfone e controlo de música

O microfone e o controlador extremamente 
elegantes permitem-lhe conversar, ouvir e controlar 
o seu iPod/iPhone/iPad remotamente. E, visto que 
este é construído com materiais à prova de água, 
nunca mais terá de se preocupar com danos 
causados pela transpiração ou pela água. Pode até 
lavá-los em água corrente para os manter limpos e 
frescos para o próximo treino.
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Especificações
Som
• Diafragma: Topo Mylar
• Frequência de resposta: 30 - 20 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Sensibilidade: 110 dB
• Diâmetro do altifalante: 13,5 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Tipo de magneto: Neodímio

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Mala de transporte

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70891 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Peso bruto: 0,07 kg
• Peso líquido: 0,025 kg
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,045 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Peso bruto: 2,421 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso líquido: 0,600 kg
• Tara: 1,821 kg
• EAN: 87 12581 59498 5

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 59500 5
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 0,259 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso líquido: 0,075 kg
• Tara: 0,184 kg

Comodidade
• Controlo do volume
•
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