
 

 

Philips
Herní sluchátka

Nastavitelný mikrofon
Černá

SHG7980
Rozšířené herní možnosti

Působivé basy
Tato vyloženě herní náhlavní souprava reprodukuje působivé basy a podává pravou 
podobu digitálního zvuku, takže se cítíte součástí dění. Uzavřený design s koženkovým 
potahem prodlužuje hodiny strávené při plnění misí se sluchátky na hlavě.

Působivé basy
• Výkonné 40mm reproduktory poskytují působivé basy
• Připojení USB pro dokonalou podobu digitálního zvuku
• Digitálně vyladěná pro lepší výkon při hraní her

Dokonalé pohodlí pro všechny mise
• Uzavřený lehký design pro dlouhodobé pohodlí při hraní her
• Měkké náušníky z umělé kůže pro dokonalé uchycení

Jasné příkazy ve všech situacích
• Odnímatelný a nastavitelný mikrofon pro jasné příkazy
• Mikrofon s potlačením hluku odfiltruje hluk v pozadí
• Ovládaní ztlumení a hlasitosti přímo na kabelu pro rychlé nastavení

Snadné a pohodlné
• USB pro rychlé a pohodlné připojení



 40mm neodymové reproduktory

Výkonné 40mm reproduktory poskytují působivé 
basy a dokonalou podobu digitálního zvuku, takže se 
cítíte součástí dění.

Uzavřený design pro pohodlí při hraní 
her

Tato lehká sluchátka Philips s možností úpravy 
vzhledu náušníků zajišťují skvělé a pohodlné nošení. 
Měkké polstrování nabízí ještě vyšší pohodlí bez 
pocitu horka.

Mikrofon s potlačením hluku

Nastavitelný mikrofon s potlačením hluku odfiltruje 
rušivý hluk v pozadí.

Ovládaní ztlumení a hlasitosti přímo na 
kabelu

Praktické ovládací prvky pro ztlumení a hlasitost 
umožňují provést rychlé nastavení.
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Specifikace
Design
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 500 mW
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Frekvenční odezva sluchátek: 20–20 000 Hz
• Impedance sluchátek: 32 ohmů
• Citlivost sluchátek: 93 dB
• Frekvenční odezva mikrofonu: 100–4 000 Hz
• Impedance mikrofonu: 2,2k Ohm
• Citlivost mikrofonu: -44 dB
• Pouzdro mikrofonu: 4 mm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: USB
• Typ kabelu: Měď

Pohodlí
• Přepínač ztlumení
• Ovládání hlasitosti

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 26 x 10,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,383 kg
• Čistá hmotnost: 0,216 kg
• Hmotnost obalu: 0,167 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Hrubá hmotnost: 1,4114 kg
• Čistá hmotnost: 0,648 kg
• Hmotnost obalu: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 18,1 x 19 x 9,9 cm
• Hmotnost: 0,216 kg
•

Datum vydání 2022-04-24

Verze: 5.9.8

12 NC: 8670 000 84938
EAN: 87 12581 62616 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Přednosti
Herní sluchátka
Nastavitelný mikrofon Černá

http://www.philips.com

