
 

 

Philips
Mikrofon med sladd

Svart

SBCMD110
Karaoke

Stryktålig mikrofon med integrerat vindskydd som kan liva upp varje karaoke-tillfälle.

Väck tillfället till liv
• 25 mm membran registrerar alla ljudnyanser och ger suveränt ljud
• Den flerriktade ljudupptagningen fångar upp ljud från alla riktningar
• Vindskyddet förbättrar ljudkvaliteten genom att förhindra buller

Alltid redo
• En 1,5 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan



 25 mm membran
Den suveräna kvaliteten på mikrofonens aktiva 
membran garanterar att du alltid får 
verklighetstrogen och skarp ljudåtergivning.

Flerriktad ljudupptagning
Mikrofonens sensor är lika känslig för ljud från alla 
riktningar.

Vindskydd
Det integrerade vindskyddet förhindrar störande 
buller från vindbyar eller andning nära mikrofonen.

1,5 meter sladd
Den perfekta sladdlängden som ger dig mer 
rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära 
din ljudenhet.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,5 x 24 x 6 cm
• Vikt: 0,12 kg

Ljud
• Frekvensåtergivning: 100-10 000 Hz
• Impedans: 600 ohm
• Polär form: I alla riktningar
• Känslighet, mikrofon: -80 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 3,5-6,3 mm mono

Förpackningens mått
• EAN: 87 10101 67526 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,5 x 30,6 x 6,5 cm
• Nettovikt: 0,195 kg
• Bruttovikt: 0,27 kg
• Taravikt: 0,075 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 10101 87387 9
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 55,3 x 33,8 x 34,3 cm
• Nettovikt: 4,68 kg
• Bruttovikt: 8 kg
• Taravikt: 3,32 kg

Inre kartong
• EAN: 87 10101 87386 2
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 32 x 26,8 x 15,3 cm
• Nettovikt: 1,17 kg
• Bruttovikt: 1,78 kg
• Taravikt: 0,61 kg
•
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