
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
para TV AudioBoost

Diafragmas de 15 mm/posterior 

fechada

Auriculares

SSC5001

P
d
O
do
au
ersonalizamos a sua experiência 
e audição em casa

uça o seu televisor com o som mais alto e mais nítido sem perturbar terceiros através 
s auscultadores sem fios para TV AudioBoost SSC5001. As funções de ligar/desligar 
tomático e de selecção automática de canal tornam a sua vida ainda mais conveniente.

Concebido para a comodidade
• Compatível com todos os televisores com entrada de áudio óptica e de 3,5 mm
• Design Plug & Play para fácil configuração
• Adequados para utilização com óculos e incluem 3 auriculares para conforto

Experiência de audição perfeita
• Diafragmas em neodímio de 15 mm fornecem um som alto e nítido
• Ligação digital sem fios para audição sem interferências
• Controlos esquerdo/direita para uma experiência personalizada
• Três opções do equalizador para satisfazer as suas preferências de som
• Modo ambiente para amplificar as vozes para conversas melhores
• A saída de som de alto volume permite-lhe ouvir mais alto e melhor

Fácil de utilizar
• Ligar/desligar automático quando os auscultadores são usados/retirados
• Sintonização automática da ligação ideal
• Nunca fique sem carga com a bateria recarregável extra



 Diafragmas em neodímio de 15 mm

Os diafragmas em neodímio de 15 mm 
proporcionam um som alto e nítido. Uma 
ligação digital sem fios proporciona uma 
transmissão de alta qualidade garantindo o 
melhor som da sua classe.

Modo ambiente para amplificar vozes
Desligue o som do televisor com um botão e o 
microfone nos auscultadores para TV 
AudioBoost captará as vozes e os sons no seu 
ambiente e amplificá-lo-á nos seus ouvidos. 
Tenha conversas mais nítidas com a sua família 
e ouça melhor o ambiente circundante.

Função de ligar/desligar automático

Nunca precisará de premir um botão para 
activar os auscultadores para TV AudioBoost. 
Um mecanismo inteligente detecta 
automaticamente se estes estão a ser usados e 
liga-os ou desliga-os automaticamente. Nunca 
mais terá de se preocupar com desligar os seus 
auscultadores.

Função de sintonização automática
Cada vez que usa os auscultadores, estes 
ligam-se automaticamente e seleccionam a 
melhor ligação disponível para a melhor 
qualidade de som e conexão. Não terá de 
procurar exaustivamente pela melhor ligação.

Compatível com todos os televisores

Os auscultadores para TV AudioBoost são 
compatíveis com todos os televisores que 
dispõe de uma entrada de áudio digital e 
analógica.

Ligação digital sem fios

Desfrute de uma experiência de audição sem 
interferências com a ligação digital sem fios. A 
ligação digital sem fios assegura uma ligação 
robusta e segura sem interferências

Bateria recarregável extra
Duas baterias recarregáveis incluídas. Cada 
uma com 5 horas de tempo de reprodução 
para um tempo total de 10 horas. Mude para a 
segunda bateria para uma diversão contínua 
quando a bateria dos auscultadores de tipo 
estetoscópio estiver vazia.

Saída de som de alto volume para nitidez
A saída de alto volume dos diafragmas em 
neodímio proporciona um reforço de som 
para poder ouvir tudo exactamente como 
previsto.

Controlo esquerdo/direito separado

Personalize a sua experiência e desfrute de um 
som extra alto com os controlos de equilíbrio 
e volume esquerdo e direito.

Três opções do equalizador

Todos temos as nossas próprias preferências 
de som, por isso, pode escolher entre três 
opções do equalizador para encontrar a que 
prefere para desfrutar do seu entretenimento 
televisivo.

Design Plug & Play
Design Plug & Play para fácil configuração

Adequados para utilizar com óculos
Adequados para utilização com óculos e 
incluem 3 estilos de auricular para maior 
conforto
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 15 mm
• Limites frequência: 15 - 21 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Nível máximo de pressão sonora: 125 dB (1 kHz)

Sintonizador/receção/transmissão
• Selecção de canal: automática
• Alcance efetivo: 50 m
• Frequência de recepção: 2400 - 2483 MHz
• SN: <75 dB a 1 kHz

Funcionalidades
• Desativação automática
• Funcionalidades da estação de base: Indicador LED
• Indicador de carga da bateria
• Tempo de funcionamento: ~5 horas
• Indicação de bateria fraca

Acessórios
• Carregador das baterias: estação de base para 

carregamento
• Acessórios incluídos: Cabo óptico
• Adaptador RCA para TV: 3 conjuntos

Potência
• Baterias incluídas: recarregável, SIM

• Número de baterias: 2
• Consumo de energia em modo de espera: 50 mA

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 51613 99272 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 32 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,953 kg
• Peso líquido: 0,548 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,405 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,269 kg
• GTIN: 1 69 51613 99272 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 

30,5 x 25,5 x 31,5 cm
• Peso líquido: 1,644 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,625 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15,6 x 22 x 10,2 cm
• Peso: 0,18 kg
•
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