
 

 

Philips
PC-headset voor games

Instelbare microfoon
Zwart

SHG7980
Geavanceerd gamen

Explosieve bas
Deze speciale gamesheadset biedt explosieve bas en een levensecht digitaal geluid, zodat 
u de actie optimaal ervaart. Het design voor over het oor biedt dankzij de kunstleren 
kussentjes optimaal draagcomfort voor zelfs de langste missies.

Explosieve bas
• Krachtige 40 mm drivers leveren een explosieve bas
• USB-aansluiting voor een levensecht digitaal geluid
• Digitaal afgestemd voor verbeterde gameprestaties

Optimaal comfort bij alle missies
• Licht ontwerp voor over het oor voor langdurig gamingcomfort
• Zachte kunstleren kussentjes voor de beste pasvorm

Duidelijke opdrachten in alle situaties
• Afneembare en instelbare microfoon voor duidelijke opdrachten
• Microfoon met ruisonderdrukking filtert achtergrondgeluid
• Mute- en volumeregelaars voor snelle aanpassingen

Gebruiksvriendelijk en handig
• USB voor een snelle en handige aansluiting



 Neodymium-drivers van 40 mm

Krachtige 40 mm drivers leveren een explosieve bas 
en een levensecht digitaal geluid, zodat u de actie 
optimaal ervaart.

Design voor over het oor voor 
gamingcomfort

Het royale lichtgewicht design voor over het oor van 
deze Philips-hoofdtelefoon zorgt voor een perfecte, 

comfortabele pasvorm. Zachte kussentjes bieden 
langer draagcomfort zonder dat u warmte voelt.

Microfoon met ruisonderdrukking

Instelbare microfoon met ruisonderdrukking filtert 
storend achtergrondgeluid.

Mute- en volumeregeling

Snelle aanpassingen met handige mute- en 
volumeregelaars.
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Specificaties
Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Frequentiebereik van hoofdtelefoon: 20 - 20.000 

Hz
• Hoofdtelefoonimpedantie: 32 ohm
• Hoofdtelefoongevoeligheid: 93 dB
• Frequentiebereik van microfoon: 100 - 4000 Hz
• Microfoonimpedantie: 2,2k ohm
• Gevoeligheid microfoon: -44 dB
• Microfooncartridge: 4 mm

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: USB
• Type kabel: Koper

Comfort
• Mute-knop
• Volumeregeling

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Brutogewicht: 0,383 kg
• Nettogewicht: 0,216 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,167 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Omdoos (L x B x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Brutogewicht: 1,4114 kg
• Nettogewicht: 0,648 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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