
 

 

Philips
Headset för datorspel

Justerbar mikrofon
Svart

SHG7980
Avancerade spel

Explosiv bas
Med det här spelheadsetet får du explosiv bas och naturtroget, uppslukande ljud så att 
du kan känna all action. Över-örat-designen med konstläderkuddar gör dem bekväma 
även under långa uppdrag.

Explosiv bas
• Kraftfulla 40 mm neodymhögtalarelement ger explosiv bas
• USB-anslutning för uppslukande och naturtroget digitalt ljud
• Justeras digitalt för bättre spelprestanda

Fantastiskt bekväma under alla uppdrag
• Lätt över-örat-modell för bekvämt spelande under längre tid
• Mjuka öronkuddar av konstläder för bästa möjliga passform

Tydliga kommandon i alla situationer
• Löstagbar och justerbar mikrofon för tydliga kommandon
• Mikrofon med brusreducering filtrerar bort bakgrundsljud
• Inbyggd ljudavstängnings- och volymkontroll för snabb justering

Enkelt och praktiskt
• USB för snabb och praktisk anslutning



 40 mm neodymhögtalarelement

Kraftfulla 40 mm neodymhögtalarelement ger 
explosiv bas och uppslukande, naturtroget digitalt 
ljud så att du kan känna all action.

Över-örat-modell för bekvämt spelande

Generösa lättviktshörlurar från Philips av typen 
över-öra med justerbar design för perfekt och 
bekväm passform. Mjuka kuddar ger längre komfort 
utan att kännas varm.

Mikrofon med brusreducering

Justerbar mikrofon med brusreducering filtrerar 
bort distraherande bakgrundsljud.

Inbyggd ljudavstängnings- och 
volymkontroll

Praktisk inbyggd ljudavstängnings- och volymkontroll 
för snabba justeringar.
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Specifikationer
Design
• Bärstil: Hörlurar med huvudband

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 500 mW
• Högtalardiameter: 40 mm
• Hörlurarnas frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Hörlurarnas impedans: 32 ohm
• Hörlurarnas känslighet: 93 dB
• Mikrofonens frekvensomfång: 100–4 000 Hz
• Mikrofonens impedans: 2,2 k Ohm
• Mikrofonkänslighet: –44 dB
• Mikrofonkassett: 4 mm

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: USB
• Kabeltyp: Koppar

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp
• Volymkontroll

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Bruttovikt: 0,383 kg
• Nettovikt: 0,216 kg
• Taravikt: 0,167 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Bruttovikt: 1,4114 kg
• Nettovikt: 0,648 kg
• Taravikt: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 18,1 x 19 x 9,9 cm
• Vikt: 0,216 kg
•

Publiceringsdatum  
2015-06-19

Version: 5.9.8

12 NC: 8670 000 84938
EAN: 08 71258 16261 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Funktioner
Headset för datorspel
Justerbar mikrofon Svart

http://www.philips.com

