
 

 

Philips
Ακουστικά για παιχνίδια 
υπολογιστή

Αποσπώμενο μικρόφωνο
Μαύρο

SHG7210
Παιχνίδια στο PC

Έξτρα μπάσα
Αυτά τα ακουστικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδια, αποδίδουν περισσότερα 

μπάσα ενώ τα μαλακά μαξιλαράκια τους εξασφαλίζουν βελτιωμένη άνεση για παιχνίδι μεγάλης 

διάρκειας. H αποσπώμενη επέκταση μικροφώνου βελτιώνει την απόδοση του μικροφώνου 

υψηλής ευαισθησίας για σαφή αναγνώριση των εντολών.

Έξτρα μπάσα
• Οδηγοί 40 χιλ. για έξτρα μπάσα

Άνεση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
• Μαλακά μαξιλαράκια, για άνετα πολύωρα παιχνίδια

Καθαρότητα φωνής
• Μίνι μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας, για καθημερινές συνομιλίες
• Αποσπώμενη επέκταση μικροφώνου, για σαφή αναγνώριση των εντολών

Πάντοτε υπό έλεγχο
• Ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και έντασης ήχου για γρήγορη ρύθμιση



 Οδηγός νεοδυμίου 40 χιλ.

Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. που προσφέρουν έξτρα 
μπάσα, για καθηλωτική εμπειρία παιχνιδιού.

Εξαιρετικά μαλακά μαξιλαράκια

Τα εξαιρετικά μαλακά μαξιλαράκια εξασφαλίζουν 
βελτιωμένη άνεση, για παιχνίδι μεγάλης διάρκειας.

Μίνι μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας

H αποσπώμενη επέκταση μικροφώνου βελτιώνει 
την απόδοση του μικροφώνου υψηλής 
ευαισθησίας, για σαφή αναγνώριση των εντολών.

Ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και 
έντασης ήχου

Το εύχρηστο, ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης 
και έντασης ήχου επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση.
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Σχεδίαση
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμικό
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Συχνότητα απόκρισης ακουστικών: 20 - 20.000 

Hz
• Αντίσταση ακουστικών: 32 ohm
• Ευαισθησία ακουστικών: 98 dB
• Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου: 100 - 4.000 

Hz
• Αντίσταση μικροφώνου: 2.200 Ohm
• Ευαισθησία μικροφώνου: -42 dB
• Κάψα μικροφώνου: 4 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: 2 x 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου
• Διακόπτης σίγασης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

15,6 x 18 x 6,6 εκ.
• Βάρος: 0,12 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 22,2 x 7,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,231 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,12 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,111 κ.
• EAN: 87 12581 63203 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,752 κ.
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,5 x 23 x 23,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,72 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Καθαρό απόβαρο: 1,032 κ.
•

Προδιαγραφές
Ακουστικά για παιχνίδια υπολογιστή
Αποσπώμενο μικρόφωνο Μαύρο
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