
 

 

Philips
Számítógépes játékhoz való 
headset

Állítható mikrofon
fekete

SHG7980
Speciális játékélmény

Dübörgő mélyek
Ennek a speciális, játékhoz való headsetnek dübörgő mélyhangjai és magával ragadó, élettel 
teli, digitális hangzása által teljes mértékben elmerülhet az akciókban. A teljes fülre simuló 
kialakítás műbőr párnái a hosszabb "küldetések" során is kényelmes viseletet nyújtanak.

Dübörgő mélyek
• A nagy teljesítményű 40 mm-es meghajtók dübörgő mélyhangokat biztosítanak
• USB csatlakozás a magával ragadó, élethű digitális hang érdekében
• Digitálisan tuningolva a kiválóbb játékteljesítmény érdekében

Nagyszerű kényelem minden "küldetés" során
• A fülre simuló, kis súlyú kialakítás biztosítja a még nagyobb kényelmet a játék során
• Puha műbőr fülpárnák a legjobb illeszkedés érdekében

Egyértelmű parancsok minden szituációban
• Leszerelhető és állítható mikrofon az egyértelmű parancsokhoz
• A zajkioltó mikrofon kiszűri a háttérzajokat
• In-line némítás és hangerőszabályozó a gyors beállításhoz

Egyszerű és kényelmes
• USB a gyors és kényelmes csatlakoztatáshoz



 40 mm-es neodímium meghajtók

A nagy teljesítményű 40 mm-es meghajtó dübögő 
mélyhangokat és magával ragadó, élethű digitális 
hangot biztosít, így teljes mértékben átélheti a 
történteket.

Teljesen a fülre simulva kényelmet ad

A Philips fejhallgató elegáns, könnyű, fül körüli, 
állítható kialakítása kényelmes illeszkedést biztosít. A 

puha fülpárnák magas fokú viselési kényelmet 
nyújtanak, anélkül, hogy melege lenne.

Zajkioltó mikrofon

Az állítható zajkioltó mikrofon kiszűri a zavaró 
háttérzajokat.

In-line némítás és hangerőszabályozó

A kényelmes in-line némítás és hangerőszabályozó a 
beállítások gyors módosítását teszi lehetővé.
SHG7980/10

Műszaki adatok
Design
• Hordhatóság: Fejpánt

Hangzás
• Akusztikus rendszer: Félig nyitott
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 500 mW
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• A fejhallgató frekvenciaátvitele: 20 - 20 000 Hz
• A fejhallgató impedanciája: 32 ohm
• A fejhallgató érzékenysége: 93 dB
• A mikrofon frekvenciaátvitele: 100 - 4 000 Hz
• Mikrofonimpedancia: 2,2 kohm
• Mikrofonérzékenység: -44 dB
• Mikrofondoboz: 4 mm-es

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m-es
• Csatlakozó: USB-vel
• Kábel anyaga: Réz

Kényelem
• Némítókapcsoló
• Hangerőszabályzás

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,383 kg
• Nettó tömeg: 0,216 kg
• Táratömeg: 0,167 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Bruttó tömeg: 1,4114 kg
• Nettó tömeg: 0,648 kg
• Táratömeg: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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