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Sunet
• diafragmă: 32 mm, neodim
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 24 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 100 dB
• Tip: Neodim

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: 3,5 mm placat cu aur
• Lungime cablu: 1,2 m + 1,8 m
• Conector: Adaptor GBA și 3,5 la 2x RCA
• Tip cablu: OFC

Comoditate
• Control al nivelului vibraţiilor
• Controlul volumului

Accesorii
• Husă: Husă de protecţie inclusă

Alimentare
• Tip baterie: AAA, LR03

• Tensiune baterie: 1,5 V V
• Număr de baterii: 1

Cutie exterioară
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Greutate brută: 1,650 kg
• Înălţime: 300 mm
• Lungime: 290 mm
• Greutate netă: 1.34 kg
• Cantitate: 4
• Greutate proprie: 0.310 kg
• Lăţime: 245 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Greutate brută: 0,335 kg
• Înălţime: 275 mm
• Lungime: 200 mm
• Greutate netă: 0,175 kg
• Greutate proprie: 0.16 kg
• Lăţime: 65 mm
•

Căști portabile pentru jocuri
  

Specificaţii

Data apariţiei 2008-09-21

Versiune: 3.0.5

12 NC: 9082 100 03942
EAN: 87 10895 86689 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SHG8

Caracte

Sistemul 
Veţi simţi că
sau vibraţie
independen
acţiune vor

Difuzoare
Difuzoarele
care vă aju

Bandă de
Bandă de s

Baterie in
Bateriile sun
aparat și să

Compati
Compatibili
Conectare ș
software.

Cablu pre
Oferiţi-vă lib
la un capăt
cu un conec

Bandă de
Căștile se p
atunci când
050/00

ristici pr

Sonic Vib
 faceţi part
 graţie elem
t în partea 
 fi mai pasio

 puternic
 puternice p
tă să pătrun

 suspensi
uspensie din

clusă
t incluse. T
 îl porniţi!

bilitate cu
tate cu toat
i redare im

lungitor 
ertate de m

 cu o mufă s
tor standar

 suspensi
ot plia pent
 nu sunt ut
es
e din joc, trăind fiecare impuls, șoc 
entelor de vibrare montate 
de sus a difuzoarelor. Jocurile de 
nante ca niciodată.

e
roduc un sunet extrem de real, 
deţi în atmosfera jocului.

e ușoară
 material ușor

rebuie doar să le introduceţi în 

 console de jocuri
e consolele de jocuri populare. 
ediată. Nu este necesar nici un 

de 1,8 m
ișcare cu un prelungitor prevăzut 
tandard de 3,5 mm, iar la celălalt 
d de 3,5 mm.

e pliabilă
ru a fi păstrate corespunzător 
ilizate.
incipale 
produs

http://www.philips.com

