
 

 

Philips
Headset esportivo com 
haste de apoio na nuca

SHQ4017
À prova de suor e lavável

Com controle remoto para iPhone e microfone
Fabricados com materiais à prova d'água e antimicrobianos, esses fones de ouvido foram 
projetados para quem curte fazer exercícios. O comprimento do cabo também pode ser 
personalizado, tornando-os ideais para o uso com uma fita esportiva de braço ou para uso geral.

Inovação para atletas
• Haste de apoio na nuca leve e flexível
• Os protetores de silicone ultramacios se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Projetado para uso em movimento
• Clipe do cabo
• À prova de suor
• Lavável
• Comprimento do cabo ajustável

Energize-se
• Som estéreo com graves potentes — o combustível para seus exercícios
• Microfone e controle de músicas à prova d'água

Conforto máximo
• Três tamanhos de luvas auriculares para um encaixe personalizado



 À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à 
prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Lavável

Fones de ouvido fabricados com materiais à prova 
d'água, possibilitando a lavagem em água corrente

Som estéreo com graves potentes
Acústica precisa para aprimorar a experiência 
esportiva — o combustível para seus exercícios

Clipe do cabo

O clipe ajuda a prender o cabo com segurança

Encaixe personalizado
Três tamanhos de luvas auriculares macias para você 
personalizar o encaixe de acordo com as suas 
orelhas.

Haste de apoio na nuca leve e flexível
Haste de apoio na nuca leve e flexível para um 
encaixe perfeito — projetada para quem pratica 
esportes

Protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos

Os protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus 
ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos 
indesejados

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

Comprimento do cabo ajustável
O cabo curto de 60 cm foi projetado para uso com 
fita de braço. Você também pode usar o cabo de 
extensão de 60 cm para encontrar um ajuste 
perfeito.

Microfone e controle de músicas

O microfone superfino e o controle permitem que 
você fale, ouça músicas e controle seu iPod/iPhone/
iPad. E, como são feitos de materiais à prova d'água, 
você não precisa se preocupar com danos 
provocados por suor ou chuva. Você pode até lavá-
los em água corrente para mantê-los limpos para a 
próxima maratona de exercícios.
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Especificações
Som
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Potência máxima de entrada: 20 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 9 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: Unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Praticidade
• Controle de volume

Acessórios
• Estojo para transporte

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

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 7,7 x 1,8 polegadas
• Peso líquido: 0,036 kg
• Peso líquido: 0,079 lb
• Peso bruto: 0,176 kg
• Peso bruto: 0,388 lb
• Peso da embalagem: 0.14 kg
• Peso da embalagem: 0,309 lb
• UPC: 6 09585 21184 1
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa

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

21,5 x 15,8 x 23,4 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

8,5 x 6,2 x 9,2 polegadas
• Peso líquido: 0,108 kg
• Peso líquido: 0,238 lb
• Peso bruto: 0,697 kg
• Peso bruto: 1,537 lb
• Peso da embalagem: 0,589 kg
• Peso da embalagem: 1,299 lb
• GTIN: 1 06 09585 21184 8
• Número de embalagens para o cliente: 3
•
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