
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
gry na komputerze

Regulowany mikrofon
Czarny

SHG7980
Idealne do nowoczesnych gier

Potężne basy
Ten przeznaczony do gry na komputerze zestaw słuchawkowy zapewnia potężne basy i 
realistyczny dźwięk cyfrowy, dzięki którym możesz naprawdę znaleźć się w centrum akcji. Nauszna 
konstrukcja z poduszkami ze sztucznej skóry gwarantuje komfort nawet podczas długich misji.

Potężne basy
• Duże, 40-milimetrowe przetworniki zapewniają potężne basy
• Złącze USB gwarantujące realistyczny dźwięk cyfrowy.
• Dostrajany cyfrowo dźwięk zapewniający lepsze wrażenia podczas gry

Pełna wygoda podczas wszystkich misji
• Nauszna, lekka konstrukcja zapewniająca większą wygodę podczas gry
• Miękkie poduszki ze sztucznej skóry zapewniające najlepsze dopasowanie

Wyraźne polecenia w każdej sytuacji
• Odłączany i regulowany mikrofon, dzięki któremu polecenia są wyraźne w każdej sytuacji
• Mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala wytłumić dźwięki otoczenia
• Regulator głośności i wyciszenie na przewodzie umożliwiają szybką zmianę ustawień

Prostota i wygoda
• Złącze USB umożliwiające szybkie i wygodne podłączanie



 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Duże, 40-milimetrowe przetworniki zapewniają 
potężne basy i realistyczny dźwięk cyfrowy, dzięki 
którym możesz naprawdę znaleźć się w centrum 
akcji.

Wygoda podczas gry dzięki nausznej 
konstrukcji

Duża, lekka, regulowana nauszna konstrukcja 
słuchawek Philips zapewnia wygodne dopasowanie. 

Miękkie poduszki gwarantują większy komfort bez 
nagrzewania się.

Mikrofon z funkcją redukcji szumów

Regulowany mikrofon z funkcją redukcji szumów 
pozwala wytłumić dźwięki otoczenia, które mogłyby 
rozpraszać gracza.

Regulator głośności i wyciszenie na 
przewodzie

Wygodny regulator głośności umieszczony na 
przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień.
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Dane techniczne
Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Pasmo przenoszenia słuchawek: 20–20 000 Hz
• Impedancja słuchawek: 32 omów
• Czułość słuchawek: 93 dB
• Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100–4000 Hz
• Impedancja mikrofonu: 2200 omów
• Czułość mikrofonu: -44 dB
• Wkładka mikrofonu: 4 mm

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: USB
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Przycisk wyciszania
• Regulacja głośności

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Waga brutto: 0,383 kg
• Waga netto: 0,216 kg
• Ciężar opakowania: 0,167 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Waga brutto: 1,4114 kg
• Waga netto: 0,648 kg
• Ciężar opakowania: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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