
 

 

Philips
PC-headset voor games

Afneembare microfoon
Zwart

SHG7210
PC-gaming

Extra bas
Deze speciale gamingheadset produceert extra bas en is uiterst comfortabel, zelfs tijdens 
lange gamesessies. De afneembare microfoonbuis verhoogt de gevoeligheid van de 
microfoon, zodat al uw opdrachten luid en duidelijk doorkomen.

Extra bas
• 40 mm drivers voor extra bas

Comfortabel gamen
• Zachte kussentjes voor langdurig gamingcomfort

Helder stemgeluid
• Zeer gevoelige minimicrofoon voor chatgesprekken
• Afneembare microfoonbuis voor heldere spraakbesturing

Altijd de controle
• Mute- en volumeregelaars voor snelle aanpassingen



 Neodymium-driver van 40 mm

Neodymium-driver van 40 mm produceert extra bas 
voor een meeslepende game-ervaring.

Extra zachte kussentjes

Extra zachte kussentjes bieden verbeterd 
draagcomfort voor nog langere gamesessies.

Zeer gevoelige minimicrofoon

De afneembare microfoonbuis verhoogt de prestatie 
van de zeer gevoelige microfoon zodat opdrachten 
duidelijk doorkomen.

Mute- en volumeregeling

Snelle aanpassingen met handige mute- en 
volumeregelaars.
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Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Frequentiebereik van hoofdtelefoon: 20 - 20.000 

Hz
• Hoofdtelefoonimpedantie: 32 ohm
• Hoofdtelefoongevoeligheid: 98 dB
• Frequentiebereik van microfoon: 100 - 4000 Hz
• Microfoonimpedantie: 2,2k ohm
• Gevoeligheid microfoon: -42 dB
• Microfooncartridge: 4 mm

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Gemak
• Volumeregeling
• Mute-knop

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Gewicht: 0,12 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Brutogewicht: 0,231 kg
• Nettogewicht: 0,12 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Omdoos (L x B x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Nettogewicht: 0,72 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Gewicht van de verpakking: 1,032 kg
•
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