
 

 

Philips
Herní sluchátka

• Zasouvací mikrofon
• Černá

SHG8000
Profesionální hraní

Uslyšíte své nepřátele přicházet
Tato herní sluchátka Philips SHG8000/10 zajišťují dokonale čistý zvuk, takže skrze jemně 
vyladěné 40mm reproduktory slyšíte každý krok. Dokonale padnou a nabízejí naprosté 
pohodlí pro dlouhé mise. Dodávají se s intuitivními ovladači na víčku sluchátek.

Výkonný zvuk; uslyšíte své nepřátele přicházet
• Jemně vyladěné 40mm reproduktory zajišťují dokonale čistý zvuk

Naprosté pohodlí pro dlouhé mise
• Uzavřený lehký design pro dlouhodobé pohodlí při hraní her
• Pružinový vnitřní sluchátkový oblouk se automaticky přizpůsobí pro maximální pohodlí
• Náušníky z umělé kůže pro zvýšené pohodlí během hry

Připraveno pro mise
• Mikrofon s úhlem 360° zachytí každý váš příkaz
• Zasouvací mikrofon lze schovat do krytu sluchátka
• Snadné nastavení hlasitosti a ztlumení pomocí ovládání na sluchátkách



 Jemně vyladěné 40mm reproduktory

Jemně vyladěné 40mm neodymiové reproduktory 
v polootevřené konstrukci zajišťují dokonale čistý 
zvuk, takže uslyšíte každý krok.

Automaticky nastavitelný vnitřní 
sluchátkový oblouk

Automaticky nastavitelný pružinový vnitřní 
sluchátkový oblouk pro maximální pohodlí.

Náušníky z umělé kůže

Polootevřená náušní konstrukce těchto sluchátek 
Philips s náušníky z umělé kůže vám umožní hodiny 

pohodlného hraní. Vaše uši přitom budou jako 
v bavlnce. Automaticky nastavitelný pružinový 
vnitřní sluchátkový oblouk dokonale padne.

Mikrofon s úhlem 360°

Neztrácejte při hraní čas neustálým upravováním 
mikrofonu: Mikrofon s úhlem 360° zachytí každý váš 
příkaz a když jej nepoužíváte, snadno jej zasunete do 
náušníku.

Ovládání na sluchátkách

Ovládání hlasitosti a ztlumení sluchátek je umístěno 
pohodlně na náusnících a manipulace s nimi je 
intuitivní: Na pravém víčku pohybem nahoru nebo 
dolů upravíte hlasitost a na levém víčku zapnete nebo 
vypnete mikrofon.
SHG8000/10

Specifikace
Design
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Typ: Dynamický
• Maximální příkon: 100 mW
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Frekvenční odezva sluchátek: 20–22 000 Hz
• Impedance sluchátek: 28 Ohm
• Citlivost sluchátek: 100 dB
• Frekvenční odezva mikrofonu: 100–10 000 Hz
• Impedance mikrofonu: 2,2k Ohm
• Citlivost mikrofonu: -40 dB
• Pouzdro mikrofonu: 6 mm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Pohodlí
• Ztlumení – levý kryt sluchátka: Ano
• Ovládání hlasitosti – pravý kryt sluchátka: Ano

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Obojí
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• EAN: 87 12581 62622 8
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 29 x 11 cm
• Hrubá hmotnost: 0,553 kg
• Čistá hmotnost: 0,267 kg
• Hmotnost obalu: 0 286 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 1 87 12581 62622 5
• Vnější obal (D x Š x V): 35,3 x 26,3 x 30 cm
• Hrubá hmotnost: 2,237 kg
• Čistá hmotnost: 0,801 kg
• Hmotnost obalu: 1,436 kg
•
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