
 

 

Philips
Datorspēļu austiņas

Noņemams mikrofons
Melns

SHG7210
Datoru spēles

Papildu zemās frekvences skaņa
Šīs īpašās spēļu spēlēšanas austiņas nodrošina papildu zemās frekvences skaņu, bet to mīkstais 
polsterējums garantē papildu valkāšanas komfortu ilgākām spēlēšanas reizēm. Noņemamais 
mikrofons uzlabo augstas jutības mikrofona veiktspēju skaidrākām komandām.

Papildu zemās frekvences skaņa
• 40 mm skaļruņi spēcīgai zemās frekvences skaņai

Spēlēšanas komforts
• Mīkstie polsteri ilgstošam spēlēšanas komfortam

Balss skaidrība
• Augstas jutības mini mikrofons ikdienas tērzēšanai
• Noņemams mikrofona uztvērējs precīzu balss komandu došanai

Vienmēr jūsu kontrolē
• Iebūvētas skaņas izslēgšanas un skaļuma kontroles pogas ātrākai regulēšanai



 40 mm neodīma skaļrunis

40 mm neodīma skaļrunis nodrošina papildu zemo 
frekvenču skaņu aizraujošai spēlēšanas pieredzei.

Papildu polsterējums

Papildu polsterējums nodrošina uzlabotu valkāšanas 
komfortu ilgākām spēlēšanas sesijām.

Augstas jutības mini mikrofons

Noņemams mikrofona uztvērējs uzlabo augstas 
jutības mikrofona veiktspēju precīzu komandu 
došanai.

Skaļuma izslēgšana un kontrole

Ērtas iebūvētās skaņas izslēgšanas un skaļuma vadības 
pogas sniedz iespēju veikt ātrāku regulēšanu
SHG7210/10

Izceltie produkti
Izlaides datums  
2015-01-19

Versija: 2.3.8

12 NC: 8670 000 86453
EAN: 87 12581 63203 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com
Dizains
• Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Magnēta veids: Neodīms
• Tips: Dinamisks
• Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Austiņu frekvences reakcija: 20 – 20 000 Hz
• Austiņu pilna pretestība: 32 omi
• Austiņu jutība: 98 dB
• Mikrofona frekvences reakcija: 100 – 4000 Hz
• Mikrofona pilna pretestība: 2,2k omi
• Mikrofona jutīgums: -42 dB
• Mikrofona kasetne: 4 mm

Savienojamība
• Vada garums: 2 m
• Savienotājs: 2 x 3,5 mm
• Vada tips: Varš

Lietošanas komforts
• Skaļuma vadība
• Skaļuma izslēgšanas slēdzis

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Svars: 0,12 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Bruto svars: 0,231 kg
• Neto svars: 0,12 kg
• Taras svars: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Outer carton (L x W x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Neto svars: 0,72 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
• Taras svars: 1,032 kg
•
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