
 

 

Philips
Cască pentru jocuri pe PC

Microfon detașabil
Negru

SHG7210
Jocuri pe PC

Extra Bass
Aceste căşti concepute special pentru jocuri oferă un bas mai puternic, în timp ce pernuţele moi 
oferă confort îmbunătăţit la purtare pentru sesiuni prelungite de jocuri. Tubul detaşabil al 
microfonului îmbunătăţeşte performanţa microfonului cu înaltă sensibilitate pentru comenzi clare.

Extra Bass
• Drivere de 40 mm pentru bas puternic

Confort în timpul jocului
• Pernuţe moi pentru confort în sesiunile lungi de jocuri

Claritate vocală
• Mini-microfon de înaltă sensibilitate pentru convorbiri zilnice
• Tub microfon detașabil pentru comenzi de voce clare

Deţineţi întotdeauna controlul
• Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe fir pentru reglaje rapide



 Driver din neodim de 40 mm

Driverul din neodim de 40 mm oferă bas puternic 
pentru jocuri captivante.

Pernuţe foarte moi

Pernuţele foarte moi oferă confort îmbunătăţit la 
purtare pentru sesiuni foarte lungi de jocuri.

Mini-microfon de înaltă sensibilitate

Tubul de microfon detașabil îmbunătăţește 
performanţa microfonului de înaltă sensibilitate 
pentru comenzi clare.

Dezactivarea sonorului și controlul 
volumului pe fir

Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe fir 
confortabile permit reglaje rapide.
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Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Tip: Dinamic
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Diametru difuzor: 40 mm
• Răspuns în frecvenţă căști: 20 - 20.000 Hz
• Impedanţă căști: 32 Ohm
• Sensibilitate căști: 98 dB
• Răspuns în frecvenţă microfon: 100 - 4.000 Hz
• Impedanţă microfon: 2,2 kOhmi
• Sensibilitatea microfonului: -42 dB
• Cartuș microfon: 4 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Confort
• Controlul volumului
• Buton Mut

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 15,6 x 18 x 6,6 cm
• Greutate: 0,12 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Greutate brută: 0,231 kg
• Greutate netă: 0,12 kg
• Greutate proprie: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1.752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Greutate netă: 0,72 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 1.032 kg
•
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