
 

 

Philips
Slúchadlá na hranie PC hier

Odpojiteľný mikrofón
Čierna

SHG7210
Hranie počítačových hier

Extra basy
Táto špecializovaná herná slúchadlová súprava prináša výnimočné basy. Mäkké náušníky 
poskytujú ešte väčšie pohodlie pri dlhodobom nosení počas hier. Odnímateľná trubica 
mikrofónu zlepšuje výkon vysokocitlivého mikrofónu pre jasné príkazy.

Extra basy
• 40 mm budiče pre výnimočné basy

Pohodlie pri hraní
• Mäkké náušníky na dlhodobé pohodlie pri hraní

Čistota hlasu
• Vysokocitlivý mini mikrofón na každodennú konverzáciu
• Odpojiteľná zvuková trubica mikrofónu na jasné hlasové príkazy

Vždy pod kontrolou
• Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli pre rýchle nastavenie



 40 mm neodýmiové budiče

40 mm neodýmiový budič poskytuje výnimočné basy 
pre pohlcujúci zážitok z hry.

Mimoriadne mäkké náušníky

Mimoriadne mäkké náušníky poskytujú ešte väčšie 
pohodlie pri dlhodobom nosení počas hier.

Vysokocitlivý mini mikrofón.

Odpojiteľná zvuková trubica mikrofónu zvyšuje 
výkon vysokocitlivého mikrofónu na poskytovanie 
jasných príkazov.

Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na 
kábli

Praktické ovládacie prvky hlasitosti a vypnutie zvuku 
na kábli umožňujú rýchle nastavenie.
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Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Typ: Dynamický
• Maximálny príkon: 100 mW
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Frekvenčná odozva slúchadiel: 20 – 20 000 Hz
• Impedancia slúchadiel: 32 Ohmov
• Citlivosť slúchadiel: 98 dB
• Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 – 4000 Hz
• Impedancia mikrofónu: 2,2 kiloohmov
• Citlivosť mikrofónu: -42 dB
• Mikrofónová vložka: 4 mm

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti
• Spínač stlmenia

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 15,6 x 18 x 6,6 cm
• Hmotnosť: 0,12 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,231 kg
• Hmotnosť netto: 0,12 kg
• Hmotnosť obalu: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,72 kg
• Počet používateľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 1,032 kg
•

Technické údaje
Slúchadlá na hranie PC hier
Odpojiteľný mikrofón Čierna
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