
 

 

Philips
Cască pentru jocuri pe PC

Microfon ajustabil
Negru

SHG7980
Experienţă de joc avansată

Bas exploziv
Căştile concepute special pentru jocuri furnizează bas exploziv şi sunet digital captivant, cu o 
senzaţie de sunet live, astfel încât să simţiţi acţiunea. Designul cu ataşare pe ureche cu pernuţe 
din imitaţie de piele furnizează un confort prelungit la purtare pentru sesiuni de joc şi mai lungi.

Bas exploziv
• Driverele puternice de 40 mm furnizează bas exploziv
• Conexiune USB pentru sunet digital captivant, cu o senzaţie de sunet live
• Reglat digital pentru performanţă îmbunătăţită de joc

Confort excelent pentru toate utilizările
• Design ușor cu atașare pe ureche pentru confort îndelungat în joc
• Pernuţe moi din imitaţie de piele pentru potrivire perfectă

Comenzi clare pentru toate situaţiile
• Microfon detașabil și reglabil pentru comenzi clare
• Microfonul cu anularea zgomotului filtrează zgomotul din fundal
• Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe fir pentru reglaje rapide

Ușoare și comode
• USB pentru conectare rapidă și comodă



 Drivere din neodim de 40 mm

Driverul puternic de 40 mm furnizează bas exploziv 
și sunet digital captivant, cu o senzaţie de sunet live, 
astfel încât să simţiţi acţiunea.

Confort de joc prin designul cu atașare 
pe ureche

Designul generos, reglabil, cu greutate redusă al 
acestor căști Philips asigură o fixare perfectă și 
confortabilă. Pernuţele moi furnizează confort 
prelungit la purtare fără a simţi căldura.

Microfon cu anularea zgomotului

Microfonul reglabil cu anularea zgomotului filtrează 
zgomotul deranjant din fundal.

Dezactivarea sonorului și controlul 
volumului pe fir

Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe fir 
confortabile permit reglaje rapide.
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Specificaţii
Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 500 mW
• Diametru difuzor: 40 mm
• Răspuns în frecvenţă căști: 20 - 20.000 Hz
• Impedanţă căști: 32 Ohm
• Sensibilitate căști: 93 dB
• Răspuns în frecvenţă microfon: 100 - 4.000 Hz
• Impedanţă microfon: 2,2 kOhmi
• Sensibilitatea microfonului: -44 dB
• Cartuș microfon: 4 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: USB
• Tip cablu: Cupru

Confort
• Buton Mut
• Controlul volumului

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Greutate brută: 0,383 kg
• Greutate netă: 0,216 kg
• Greutate proprie: 0,167 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Greutate brută: 1,4114 kg
• Greutate netă: 0,648 kg
• Greutate proprie: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 18,1 x 19 x 9,9 cm
• Greutate: 0,216 kg
•
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