
 

 

Philips
Auriculares com 
microfone

Diafragmas de 12,2 mm/posterior 

fechada

Microfone integrado
Preto
Auriculares

PRO6305BK
Tudo o que precisa

Listas de reprodução, podcasts e chamadas. Estes auriculares com fios proporcionam-lhe o som 
nítido de que precisa. Também são compatíveis com áudio de alta resolução, pelo que irá ouvir 
com mais nitidez quando estiver a ouvir o seu serviço de transmissão de alta resolução favorito.

Som detalhado. Encaixe perfeito.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 12,2 mm
• Som detalhado. Graves profundos.

Desde listas de reprodução para se concentrar a chamadas cruciais
• Isolamento de ruído passivo. Deixe-se envolver.
• Áudio de alta resolução. Ouça mais
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido

Sensação e aspeto fantásticos.
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo
• 3 almofadas de borracha amovíveis. Encaixe confortável.
• Estojo de transporte. Mantenha-os em segurança quando não estiver a utilizá-los.



 Desde listas de reprodução a chamadas 
cruciais
Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de 
reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu 
smartphone. O microfone incorporado com 
cancelamento de eco mantém o som nítido 
enquanto fala. Quando está a ouvir música e 
podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com 
regulação perfeita produzem um som nítido e 
detalhado.

Áudio de alta resolução. Ouça mais.
Adora o seu serviço de transmissão de alta 
resolução? Ouça mais com estes auscultadores de 
áudio de alta resolução. Com capacidade para 
reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, 
oferecem-lhe um som mais detalhado quando está 
em movimento.

Mantenha-se confortável.
O tubo acústico oval e os três tamanhos de 
almofadas de borracha amovíveis criam um 
isolamento perfeito. Desfrute de conforto em 
utilizações durante todo o dia e de um excelente 
isolamento de ruído passivo.

Tubo acústico oval
Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído 
passivo

Estojo de transporte.
Estojo de transporte. Mantenha-os em segurança 
quando não estiver a utilizá-los.

Isolamento passivo de ruído
Isolamento de ruído passivo. Deixe-se envolver.

As suas músicas.
Os diafragmas acústicos em neodímio de 12,2 mm 
proporcionam-lhe som nítido e cristalino e graves 
satisfatórios.

Som detalhado. Graves profundos.
Som detalhado. Graves profundos.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diâmetro da coluna: 12,2
• Sensibilidade: 109 dB
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 7-40 000 Hz

Conetividade
• Microfone: Entrada para microfone 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 m

Acessórios
• Capas: 2 pares adicionais

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7 x 17,5 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,05 kg

• Peso líquido: 0,018 kg
• Tara: 0,032 kg
• EAN: 69 51613 98179 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38 x 18,3 x 19,6 cm
• Peso bruto: 1,59 kg
• Peso líquido: 0,432 kg
• Tara: 1,158 kg
• GTIN: 1 69 51613 98179 2

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem interior (C x L x A): 18 x 8,2 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,17 kg
• Peso líquido: 0,054 kg
• Tara: 0,116 kg
• GTIN: 2 69 51613 98179 9

UPC
• UPC: 8 40063 20211 5
•

Especificações
Auriculares com microfone
Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada Microfone integrado, Preto, Auriculares
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