
 

 

Philips
Slúchadlá na hranie PC hier

SHG8000
Hrajte ako profesionál

Žiaden nepriateľ vás už neprekvapí
Precízne vyladené 40 mm budiče profesionálnych herných slúchadiel Philips SHG8000/10 
vytvárajú dokonale čistý zvuk, aby ste začuli každý krok. Dokonale sedia na hlave a zaistia 
úplné pohodlie aj pri dlhých misiách. Súčasťou je aj intuitívne ovládanie na náušníku.

Vďaka výkonnému zvuku začujete každého nepriateľa
• Jemne vyladené 40 mm budiče pre skutočne čistý zvuk

Úplné pohodlie pri dlhých misiách
• Ľahké slúchadlá zakrývajúce celé ucho pre pohodlie aj pri dlhom hraní
• Vnútorný hlavový oblúk sa vďaka pružine automaticky nastaví na tú správnu veľkosť pre 

maximálne pohodlie
• Výstelka z umelej kože pre viac pohodlia pri hraní

Pripravené na každú misiu
• 360-stupňový mikrofón zachytí každý váš povel
• Mikrofón možno úplne zasunúť do slúchadla
• Rýchle nastavenie hlasitosti alebo stlmenie mikrofónu vďaka ovládacím prvkom priamo na 

slúchadlách



 Jemne vyladené 40 mm budiče

Jemne vyladené 40 mm neodýmiové budiče v 
polootvorenej konštrukcii vytvoria skutočne čistý 
zvuk, aby ste začuli každý krok.

Vnútorný hlavový oblúk s automatickým 
nastavením

Vnútorný hlavový oblúk s pružinou na automatické 
nastavenie pre maximálne pohodlie.

Výstelka z umelej kože

Polootvorená konštrukcia zakrývajúca uši na týchto 
slúchadlách Philips s výstelkou z umelej kože zaručí 

hodiny pohodlného hrania bez zahrievania uší. Ľahký 
vnútorný hlavový oblúk s technológiou 
automatického nastavenia správnej veľkosti sa 
postará, aby slúchadlá dokonale sedeli na každej 
hlave.

360-stupňový mikrofón

Nestrácajte počas misie drahocenný čas 
upravovaním polohy mikrofónu. 360-stupňový 
mikrofón zachytí všetky vaše povely a keď ho 
nepoužívate, môžete ho zasunúť do jedného zo 
slúchadiel.

Ovládacie prvky na slúchadlách

Ovládanie hlasitosti a stlmenia mikrofónu je 
umiestnené priamo na slúchadlách a poskytne 
jednoduchšie a intuitívne ovládanie. Na pravom 
slúchadle zvýšite alebo znížite hlasitosť, na ľavom 
zapnete alebo vypnete mikrofón.
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