
 

 

Philips
Slúchadlá na hranie PC hier

Nastaviteľný mikrofón
Čierna

SHG7980
Zdokonalené hranie hier

Explozívne basy
Táto špecializovaná herná slúchadlová súprava prináša explozívne basy a pohlcujúci, skutočne realistický 

digitálny zvuk, vďaka čomu precítite akčný dej hry. Dizajn slúchadiel umiestnených nad uchom s 

koženkovými vankúšikmi prináša oveľa pohodlnejšie nosenie, dokonca aj pri dlhších misiách.

Explozívne basy
• Výkonné 40 mm budiče vytvárajú explozívne basy
• Pripojenie USB pre podmanivý a autentický digitálny zvuk
• Digitálne ladenie pre lepší výkon pri hraní hier

Veľké pohodlie pre všetky misie
• Ľahké slúchadlá zakrývajúce celé ucho pre pohodlie aj pri dlhom hraní
• Mäkké koženkové vankúšiky pre pohodlné nosenie

Jasné príkazy vo všetkých situáciách
• Odpojiteľný a nastaviteľný mikrofón pre jasnejšie príkazy
• Mikrofón potláčajúci hluk odfiltruje hluk pozadia
• Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli pre rýchle nastavenie

Jednoduché a pohodlné
• Konektor USB pre rýchle a jednoduché pripojenie



 40 mm neodýmiové budiče

Výkonné 40 mm budiče vytvárajú explozívne basy a 
podmanivý autentický živý digitálny zvuk, aby ste si 
naplno vychutnali celú akciu.

Slúchadlá zakrývajúce celé ucho pre 
pohodlie pri hraní

Veľkorysá ľahká konštrukcia zakrývajúca uši na 
týchto slúchadlách Philips zaistí dokonalé a pohodlné 
nosenie. Mäkké náušníky poskytujú dlhé hodiny 
pohodlného nosenia bez pocitov tepla.

Mikrofón potláčajúci hluk

Nastaviteľný mikrofón potláčajúci hluk odfiltruje 
rušivý hluk pozadia.

Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na 
kábli

Praktické ovládacie prvky hlasitosti a vypnutie zvuku 
na kábli umožňujú rýchle nastavenie.
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Technické údaje
Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 500 mW
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Frekvenčná odozva slúchadiel: 20 – 20 000 Hz
• Impedancia slúchadiel: 32 Ohmov
• Citlivosť slúchadiel: 93 dB
• Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 – 4000 Hz
• Impedancia mikrofónu: 2,2 kiloohmov
• Citlivosť mikrofónu: -44 dB
• Mikrofónová vložka: 4 mm

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: USB
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Spínač stlmenia
• Ovlád. hlasitosti

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,7 x 26 x 10,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,383 kg
• Hmotnosť netto: 0,216 kg
• Hmotnosť obalu: 0,167 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Počet používateľských balení: 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Hmotnosť brutto: 1,4114 kg
• Hmotnosť netto: 0,648 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 18,1 x 19 x 9,9 cm
• Hmotnosť: 0,216 kg
•
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