
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
gry na komputerze

Odłączany mikrofon
Czarny

SHG7210
Zestaw do gier

Dodatkowe basy
Ten przeznaczony do gry na komputerze zestaw słuchawkowy zapewnia dodatkowe basy, a jego 
miękkie poduszki gwarantują większy komfort podczas długich godzin gry. Odłączany mikrofon 
cechuje się wysoką czułością, dzięki czemu komendy wydawane w trakcie gry brzmią wyraźnie.

Dodatkowe basy
• Przetworniki 40 mm zapewniają dodatkowe basy

Komfort podczas gry
• Miękkie poduszki zapewniają komfort podczas długiego grania

Wyraźny dźwięk
• Minimikrofon o wysokiej czułości do codziennych rozmów
• Odłączany mikrofon sprawia, że polecenia głosowe brzmią wyraźnie.

Łatwa regulacja
• Regulator głośności i wyciszenie na przewodzie umożliwiają szybką zmianę ustawień



 Przetworniki neodymowe 40 mm

Przetworniki neodymowe 40 mm zapewniają 
dodatkowe basy, dostarczając niesamowitych 
wrażeń podczas gry.

Bardzo miękkie poduszki

Bardzo miękkie poduszki gwarantują większy 
komfort nawet podczas długiego grania.

Minimikrofon o wysokiej czułości

Odłączany mikrofon cechuje się wysoką czułością, 
dzięki czemu polecenia wydawane w trakcie gry 
brzmią wyraźnie.

Regulator głośności i wyciszenie na 
przewodzie

Wygodny regulator głośności umieszczony na 
przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień.
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Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Typ: Dynamiczne
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Pasmo przenoszenia słuchawek: 20–20 000 Hz
• Impedancja słuchawek: 32 omów
• Czułość słuchawek: 98 dB
• Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100–4000 Hz
• Impedancja mikrofonu: 2200 omów
• Czułość mikrofonu: -42 dB
• Wkładka mikrofonu: 4 mm

Połączenia
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Przycisk wyciszania

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Waga: 0,12 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Waga brutto: 0,231 kg
• Waga netto: 0,12 kg
• Ciężar opakowania: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

48,5 x 23 x 23,5 cm
• Waga netto: 0,72 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 1,032 kg
•
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