
 

 

Philips
Headset para jogos no PC

Microfone removível
Preto

SHG7210
Jogos para PC

Extragrave
Este headset desenvolvido especialmente para jogos reproduz graves extras com espumas 
macias que garantem longas horas de conforto enquanto você joga. O tubo do microfone 
aprimora o desempenho de alta sensibilidade para garantir comandos mais nítidos.

Extragrave
• Drivers de 40mm para extragraves.

Conforto durante os jogos
• Espumas macias para mais conforto

Voz nítida
• Minimicrofone hipersensível para conversas diárias
• Microfone com tubo removível para comandos de voz nítidos

Sempre no controle
• Controles integrados de volume e modo silencioso para rápidos ajustes



 Driver em neodímio de 40mm

Driver em neodímio de 40mm que reproduzem 
extragraves para jogos mais reais.

Espumas ultramacias

Espumas ultramacias para longas horas de conforto 
enquanto você joga.

Minimicrofone hipersensível

O tubo removível do microfone aprimora a alta 
sensibilidade do microfone para comandos mais 
nítidos.

Controles integrados de volume e modo 
silencioso

Controles integrados de volume e modo silencioso: 
maior praticidade e agilidade na hora de fazer 
ajustes!
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Design
• Modo de utilização: Alça

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Inserir: Dinâmico
• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Resposta de frequência dos fones de ouvido: 20 - 

20.000Hz
• Impedância dos fones de ouvido: 32 Ohm
• Sensibilidade dos fones de ouvido: 98 dB
• Resposta de frequência do microfone: 100 - 

4.000Hz
• Impedância do microfone: 2,2k Ohm
• Sensibilidade do microfone: -42dB
• Cartucho do microfone: 4 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Conforto
• Controle de volume
• Função Mudo

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

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Peso: 0,12 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,231 kg
• Peso líquido: 0,12 kg
• Peso da embalagem: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Embalagem externa (L x L x A): 

48,5 x 23 x 23,5 cm
• Peso líquido: 0,72 kg
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Peso da embalagem: 1,032 kg
•

Especificações
Headset para jogos no PC
Microfone removível Preto
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