
 

 

Philips
Auscultadores para Jogos 
de PC

Microfone amovível
Preto

SHG7210
Para jogos de computador

Graves extra
Estes auscultadores especificos para jogos fornecem graves extra, enquanto as protecções macias 

proporcionam um maior conforto de utilização para sessões de jogo ainda mais longas. O tubo 

amovível do microfone melhora o desempenho do microfone de alta sensibilidade para comandos 

claros.

Graves extra
• Diafragmas de 40 mm para graves extra

Jogar com conforto
• Protecções macias para conforto prolongado durante o jogo

Nitidez de voz
• Mini-microfone de alta sensibilidade para conversas diárias
• Tubo amovível do microfone para comandos de voz claros

Mantenha sempre o controlo
• Controlos de corte e volume de som no fio para ajustes rápidos



 Diafragma em neodímio de 40 mm

Diafragma em neodímio de 40 mm fornece graves 
extra para uma experiência de jogo envolvente.

Protecções extra macias

As protecções extra macias proporcionam um maior 
conforto de utilização para sessões de jogo ainda 
mais longas.

Mini-microfone de alta sensibilidade

O tubo amovível do microfone melhora o 
desempenho do microfone de alta sensibilidade para 
comandos claros.

Controlo de corte e volume de som no 
fio

Controlos cómodos de corte e volume de som no 
fio permitem ajustes rápidos.
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Design
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Frequência de resposta dos auscultadores: 20 - 

20 000 Hz
• Impedância dos auscultadores: 32 ohm
• Sensibilidade dos auscultadores: 98 dB
• Frequência de resposta do microfone: 100 - 

4000 Hz
• Impedância do microfone: 2,2 kOhm
• Sensibilidade do microfone: -42 dB
• Cartucho do microfone: 4 mm

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

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Interruptor Sem som

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
• Tara: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

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

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

Especificações
Auscultadores para Jogos de PC
Microfone amovível Preto
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