
 

 

Philips
Auriculares sem fios True

Diafragmas de 6 mm/posterior 

fechada

Bluetooth®

Preto

SHB2515BK
Música após música

Sinta-se livre. Estes auriculares sem fios True proporcionam umas colossais 110 horas de tempo de 

reprodução graças ao estojo de carregamento portátil. Desfrute de uma excelente qualidade de som, 

música após música, e de acesso direto ao assistente virtual do seu telemóvel. Perfeitos para longas 

viagens.

Liberte-se. 110 horas de tempo de reprodução. Sem fios.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes
• Estojo de carregamento portátil com bateria integrada de 3350 mAh
• Obtenha até 110 horas de tempo de reprodução ou de tempo de conversação com o estojo
• Porta USB em estojo de carregamento. Carregue o seu telefone em movimento

Sensação e aspeto fantásticos.
• Modo mono para quando pretender deixar um ouvido livre
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo
• Abas laterais macias em borracha. Confortáveis e seguras.
• Almofadas em tamanho pequeno, médio e grande para uma adaptação perfeita

Emparelhamento fácil. Controlo de voz.
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
• Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas
• Premir duas vezes o botão ativa o assistente voz do seu telemóvel



 110 horas de reprodução
Faça-se à estrada com vários carregamentos no seu 
bolso. Saia com um estojo de carregamento com 
uma carga completa e obtenha até 110 horas de 
tempo de reprodução. Um carregamento do estojo 
demora cerca de 1,5 horas e dá-lhe cerca de 5 horas 
de tempo de reprodução ou de tempo de 
conversação.

Seja livre. Estojo de carregamento USB.
Não fique sem energia. O estojo de carregamento 
com bateria integrada de 3350 mAh não carrega só 
os seus auscultadores -- também carrega o seu 
telemóvel. Basta ligar o seu dispositivo inteligente ao 
estojo através da porta USB.

Confortáveis e seguros
Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um 
conforto autêntico graças ao design leve e 
confortável. As abas laterais macias em borracha 
encaixam de forma segura por baixo da dobra do 
ouvido externo. As almofadas de borracha amovíveis 
permitem-lhe encontrar a adaptação do auricular 
perfeita, criando um isolamento forte para que nada 
lhe escape.

Som sempre ótimo
Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm 
proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. 
O tubo acústico oval maximiza o isolamento de 
ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um 
ouvido livre quando pretender manter-se atento ao 
mundo à sua volta.

Emparelhamento de Bluetooth 
inteligente
Os auriculares estão prontos para emparelhar assim 
que os retira do estojo. Após o emparelhamento, os 
auriculares memorizam o último dispositivo com o 
qual foram emparelhados.

Botão multifunções.
Controle facilmente música e chamadas através do 
botão multifunções. Não gosta da faixa atual? 
Avance-a premindo durante uns segundos. Pretende 
rejeitar uma chamada e continuar a ouvir música? 
Um simples toque num botão e já está. O microfone 
incorporado com cancelamento de eco mantem o 
som nítido quando deseja falar.
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Acessórios
• Incluído: Cabo de carregamento USB
• Estojo de viagem
• Guia de Iniciação Rápido
• Capas: 3 tamanhos

Conetividade
• Microfone: Microfone incorporado
• Perfis Bluetooth: A2DP, Mãos livres, HFP, HSP, 

AVRCP
• Versão Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: 10 m

Design
• Cor: Preto

Potência
• Tempo conv.: 5+110 horas
• Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio
• Tempo de carga: 2 hr

Som
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Sensibilidade: 90 dB
• Diâmetro da coluna: 6 mm
• Entrada máxima de corrente: 5 mW

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 3

• Embalagem interior (C x L x A): 
17,8 x 15,8 x 10,4 cm

• Peso bruto: 0,67 kg
• Peso líquido: 0,348 kg
• Tara: 0,322 kg
• GTIN: 2 48 95229 10044 6

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

37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso bruto: 6,1 kg
• Peso líquido: 2,784 kg
• Tara: 3,316 kg
• GTIN: 1 48 95229 10044 9

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

9,5 x 15 x 5 cm
• Peso bruto: 0,19 kg
• Peso líquido: 0,116 kg
• Tara: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10044 2

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

4,1 x 8 x 3,6 cm
•

Especificações
Auriculares sem fios True
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada Bluetooth®, Preto
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