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Auscultadores de qualidade superlativa

Os auscultadores de referência Sennheiser HD 800 são considerados um clássico 
moderno e apresentam uma reprodução de som o mais natural e detalhada pos-
sível. O desenvolvimento de uns auscultadores perfeitos é uma tarefa exigente, 
mas os engenheiros da Sennheiser conseguiram melhorar a extraordinária 
reprodução de som do HD 800 através dos HD 800 S circum-aurais abertos.

O impressionante design do produto une a forma e a função de um modo per-
feito: A construção dos aros do auscultador com metal em camadas e plástico 
atenua a transmissão de vibrações nas conchas, enquanto as almofadas de 
auscultador feitas à mão em tecido de microfibra asseguram um conforto de 
utilização único, mesmo durante a utilização prolongada. 

Crafted for Perfection – os HD 800 e os HD 800 S são produzidos na Alemanha 
com precisão a partir dos melhores materiais e componentes. Os conversores 
estão revestidos de aço inoxidável e para os aros, bem como para o suporte 
dos auscultadores, são utilizados os materiais mais modernos da tecnologia 
aeroespacial, que asseguram alta resistência com um peso mínimo.

Os novos HD 800 S oferecem opções de ligação otimizadas e são fornecidos 
com dois cabos com conectores de alta precisão: um cabo com um conector jack 
macho de 6,3 mm e um cabo com um conector simétrico XLR-4, que assegura 
uma melhor qualidade de som durante a utilização de fontes com saídas simé-
tricas, tais como o amplificador para auscultadores HDVD 800 da Sennheiser.

A tecnologia amortecedora dos HD 800 S

A reprodução de som melhorada dos HD 800 S é alcançada através da 
tecnologia amortecedora, que foi implementada pela primeira vez nos 
Sennheiser IE 800. Esta tecnologia revolucionária assegura a preservação da 
audibilidade dos sons de alta frequência ao desativar o chamado efeito de 
encobrimento sonoro. O efeito de encobrimento sonoro, que reduz o som, 
tem como base determinados componentes de frequência dos sons que 
a audição humana não consegue perceber, quando ocorrem em simultâneo 
sons mais altos numa gama de frequências mais baixa. Através da tecno-
logia amortecedora patenteada pela Sennheiser, a energia da ressonância 
é captada de forma a não gerar uma sobrecarga na resposta em frequência 
e tornar audíveis todos os componentes da frequência no material acústico, 
mesmo as nuances as mais finas.  

Auscultadores de qualidade 
superlativa
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Auscultadores de qualidade superlativa

A utilização da inovadora tecnologia amortecedora tornou os IE 800 os 
auscultadores intra-auriculares com melhor sonoridade a nível mundial 
e  assegura uma maior clareza e precisão de som nos HD 800 S. 

As melhorias dos HD 800 S têm como base o desempenho impressionante 
dos clássicos HD 800 com transdutores acústicos de 56 mm, isto é, os 
maiores transdutores que alguma vez foram utilizados em auscultadores 
dinâmicos. O design único da concha faz com que as ondas sonoras alcancem 
o ouvido num ângulo leve e assegura, assim, uma experiência auditiva extre-
mamente natural e reverberante. 

Apesar de ambos os auscultadores da família HD 800 apresentarem várias 
características equivalentes, os HD 800 S distinguem-se dos clássicos HD 800 
prateados pelo seu desempenho melhorado, bem como pelo inconfundível 
design novo com um acabamento preto mate.

Características dos HD 800 e HD 800 S
• auscultadores de referência com cabo
• auscultadores estéreo abertos, circum-aurais e dinâmicos
• experiência auditiva natural com um campo sonoro realista e natural com 

ressonância mínima
• os maiores conversores que alguma vez foram utilizados em 

auscultadores, ou seja, um design do conversor exclusivo, inovador 
e dinâmico

• conchas descobertas para uma acústica excelente e design moderno
• almofadas de auscultador feitas à mão em tecido de microfibra de 

qualidade
• aros de metal com elemento de atenuação na parte interior
• cabo simétrico especialmente ajustado para a adaptação da impedância, 

baixa capacidade
• conectores especiais de alta precisão
• 2 anos de garantia

Características dos HD 800 S 
• auscultadores de referência com cabo otimizado
• tecnologia amortecedora
• cabo adicional com conector simétrico XLR-4
• partes em metal de alta qualidade e em preto mate
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Instruções de segurança

Instruções de segurança
 X Antes de utilizar o produto, leia o manual de instruções com atenção e na 

íntegra.

 X Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instruções de 
segurança.

 X Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

Evitar ferimentos e acidentes

 X Proteja a sua audição de volumes de som muito elevados. Não utilize os 
auscultadores com volumes muito elevados durante muito tempo de 
modo a evitar danos na audição. Os auscultadores Sennheiser também 
têm uma excelente qualidade de som com o volume baixo e médio.

 X Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre o corpo dos 
auriculares e pacemakers ou desfibriladores implantados (ICDs), pois 
o produto gera campos magnéticos permanentes.

 X Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das 
crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de 
asfixia.

 X Nunca utilize o produto em situações que requeiram a sua especial 
atenção (por ex., no trânsito ou ao exercer atividades com risco de 
ferimento).

Evitar danos no produto e interferências

 X Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas 
extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta pro-
longada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações.

 X Não guarde os auscultadores durante um período prolongado pousados 
em cabeças de vidro, apoios de braços de poltronas, etc., pois poderá 
alargar o aro dos auscultadores e fazer com que estes não exerçam 
pressão suficiente na cabeça.

 X Utilize exclusivamente os aparelhos adicionais/acessórios/peças de subs-
tituição fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.

 X Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.

 X Trate do produto sempre com o devido cuidado e guarde-o num local 
limpo e não exposto a pó.

Material fornecido

HD 800/HD 800 S

cabo de ligação com conector jack macho estéreo de 6,3 mm

cabo de ligação CH 800 S com conector simétrico XLR-4  
(apenas HD 800 S)

pano de limpeza em microfibra

pen USB (SD-U16L)

caixa de acondicionamento

manual de instruçõesManual

Utilização adequada/responsabilidade

Estes auscultadores foram desenvolvidos para a utilização doméstica em 
sistemas áudio de alta qualidade.

Como utilização inadequada do produto é considerada a utilização do 
produto para fins não descritos no manual de instruções dos produtos.

A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva 
ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios.
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Os seus HD 800/HD 800 S

Os seus HD 800/HD 800 S

Ligação dos auscultadores

 X Ligue os auscultadores a um conector jack macho estéreo de 6,3 mm ou 
a um conector jack macho estéreo de 3,5 mm utilizando um adaptador 
obtido comercialmente.

Cabo de ligação simétrico CH 800 S com conector XLR-4 (incluído no forneci-
mento dos HD 800 S ou como acessório opcional):

 X Substitua o cabo de ligação conforme descrito abaixo.

 X Ligue os auscultadores a uma tomada simétrica XLR-4, por ex., do amplifi-
cador para auscultadores HDVD 800 da Sennheiser.

Colocação e utilização dos auscultadores

 X Coloque os seus auscultadores e puxe as conchas para baixo, até ficarem 
comodamente assentes sobre as orelhas. Para posicionar os auscultadores 
corretamente observe as marcações «R» direita e «L» esquerda nos aros 
das conchas.

 X Tire de novo os auscultadores e ajuste uma posição simétrica, usando 
a escala na banda de cabeça.

 X Se não utilizar os auscultadores, volte a guardá-los dentro da caixa de 
acondicionamento. Durante os primeiros dias, deixe o cabo desenrolado. 
Depois, pode guardar o cabo enrolado sem que fique apertado.

Substituição do cabo de ligação

Para soltar o cabo de ligação:

 X Segure com firmeza a concha do auscultador e puxe com cuidado o co-
nector passando uma ligeira resistência e em posição reta. Tenha atenção 
para não danificar a tela metálica da concha do auscultador.

Para ligar o cabo de ligação:

 X Tenha em atenção as indicações «R» direita e «L» esquerda dos conec-
tores de ligação em relação às respetivas conchas do auscultador.

 X Posicione o perno de engate do conector de acordo com a tomada e insira 
o conector até ouvir um som de encaixe.

6,3 mm XLR-4

L

R
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Conservação e manutenção

Conservação e manutenção
Por motivos de higiene, deverá substituir regularmente as almofadas, os 
protetores anti-poeira da parte inferior, bem como a almofada da cabeça. 
As peças de substituição podem ser adquiridas junto do seu distribuidor da 
Sennheiser. Para saber mais sobre os distribuidores do seu país, consulte-nos 
em www.sennheiser.com.

 X Use apenas um pano seco e macio de microfibra para limpar o produto 
(incluído no fornecimento).

 X Guarde o produto num local limpo e não exposto a pó, por ex., na caixa de 
acondicionamento.

Lavagem/substituição dos protetores anti-poeira com rede 3D

 X Puxe os protetores anti-poeira das conchas do auscultador de forma 
a não tocarem nos conversores situados debaixo. 

 X Lave os protetores anti-poeira com água morna da torneira e seque-os ao ar.

 X Volte a colocar os protetores anti-poeira nas conchas e pressione, cuida-
dosamente, os cantos para dentro das almofadas.

Substituição das almofadas

 X Pegue nas almofadas dos auscultadores na parte traseira pelo lado de 
baixo e puxe-as para fora. Tenha atenção para não danificar as telas me-
tálicas e os conversores na parte inferior das conchas do auscultador.

 X Coloque as novas almofadas nas conchas do auscultador e pressione-as 
firmemente em toda a volta.

Substituição da almofada da cabeça

 X Segure a banda de cabeça pelo meio e solte a almofada da cabeça, come-
çando por um dos lados. 

 X Posicione a almofada da cabeça de uma forma centrada na banda de 
cabeça e pressione firmemente os pernos de engate a partir do meio. 
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Dados e factos

Dados e factos

Intervalo de transmissão HD 800: 14 - 44 100 Hz (-3 dB)
 6 - 51 000 Hz (-10 dB)

HD 800 S: 10 - 44 100 Hz (-3 dB)
 4 - 51 000 Hz (-10 dB)

Resposta em frequência Campo sonoro difuso equalizado

Impedância nominal 300 

Nível de pressão sonora a 1 kHz 102 dB (1 Vrms)

Potência de entrada permanente 
nominal

máx. 500 mW segundo a norma EN 60-268-7

Distorção harmónica ≤ 0,02 % (1 kHz, 1 Vrms)

Força de pressão aprox. 3,4 N ± 0,3 N

Tipo de acoplamento à orelha circum-aural

Peso aprox. 330 g (sem cabo de ligação)

Conector HD 800: Conector jack macho estéreo de 
6,3 mm

HD 800 S: XLR-4 ou conector jack macho estéreo 
de 6,3 mm, dependendo do cabo de 
ligação utilizado

Cabo de ligação Cabo de cobre prateado e livre de oxigénio (OFC), 
simétrico, blindado, reforçado com fibra para-
aramida, 3 m

Temperatura de funcionamento -10 °C a +55 °C

  

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 2 anos para este produto. 

As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no nosso site de Internet 
www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas
• Diretiva REEE (2012/19/UE)

No fim da vida útil, elimine o produto num ponto de recolha municipal ou num ecoponto. 
Contribua para a preservação do mundo em que vivemos.

Conformidade CE
• Diretiva RoHS (2011/65/UE)
• Diretiva CEM (Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/UE)

A declaração encontra-se disponível no nosso site da Internet www.sennheiser.com/download. 

Coeficiente de propagação de referência do campo sonoro difuso

dB

Hz

HD 800
HD 800 S

A resposta em frequência do campo sonoro difuso individual dos seus auscultadores encontra-se 
na pen USB fornecida.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
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