
 

 

Philips
Headset para jogos no PC

Microfone regulável
Preta

SHG7980
Jogabilidade avançada

Graves potentes
Esse headset desenvolvido especialmente para jogos reproduz graves potentes e som digital 
envolvente que fazem você se sentir parte da ação. O design "over-ear" com espumas em 
couro sintético garante maior conforto até mesmo durante as longas missões do jogo.

Graves potentes
• Drivers em neodímio de 40mm para graves potentes
• Conexão USB para som digital de altíssima qualidade
• Sintonia digital para jogos com melhor desempenho

Maior conforto em todas as missões
• Design leve "over-ear" para maior conforto durante os jogos
• Espumas macias em couro sintético para um melhor encaixe

Comandos mais nítidos em qualquer situação
• Microfone ajustável e removível para comandos nítidos
• Microfone com isolamento acústico que filtra o ruído de fundo
• Controles integrados de volume e modo silencioso para rápidos ajustes

Simples e prático
• USB para uma conexão rápida e prática



 Drivers em neodímio de 40mm

Driver potente de 40mm para graves dinâmicos e 
som digital envolvente que fazem você se sentir 
parte da ação.

Design "over-ear" para maior conforto 
durante os jogos

O design levíssimo ajustável em torno da orelha dos 
fones de ouvido Philips garantem o encaixe perfeito. 
As espumas macias oferecem maior conforto 
durante o uso, sem acúmulo de calor.

Microfone com isolamento acústico

Microfone ajustável com isolamento acústico que 
filtra o inconveniente ruído de fundo.

Controles integrados de volume e modo 
silencioso

Controles integrados de volume e modo silencioso: 
maior praticidade e agilidade na hora de fazer 
ajustes!
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Especificações
Design
• Modo de utilização: Alça

Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 500 mW
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Resposta de frequência dos fones de ouvido: 20 - 

20.000Hz
• Impedância dos fones de ouvido: 32 Ohm
• Sensibilidade dos fones de ouvido: 93dB
• Resposta de frequência do microfone: 100 - 

4.000Hz
• Impedância do microfone: 2,2k Ohm
• Sensibilidade do microfone: -44dB
• Cartucho do microfone: 4 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: USB
• Tipo de cabo: Cobre

Praticidade
• Função Mudo
• Controle de volume

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Número de produtos inclusos: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,7 x 22,7 x 10,6 cm
• Peso bruto: 0,3833 kg
• Peso líquido: 0,216 kg
• Peso da embalagem: 0,1673 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Embalagem externa (L x L x A): 

32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Peso bruto: 1,4114 kg
• Peso líquido: 0,648 kg
• Peso da embalagem: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18,1 x 19 x 9,9 cm
• Peso: 0,216 kg
•
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