
icrofone para PC de mesa
M
PC VoIP

Este microfo

Mudo para m

mais organiz

Trans
• Micr
• Posi

A últi
• Usad
• O en
ne é ideal para usuários que ficam muito tempo online. Apresenta a função 

aior praticidade e enrolador de cabos integrado para uma área de trabalho 

ada. Prepare-se para horas de bate-papo com muito conforto.

missão de voz cristalina
ofone direcional sensível para uma transmissão de voz cristalina
cione o microfone para obter uma captação de voz otimizada

ma palavra em conforto e comodidade
o para ligar/desligar o microfone
rolador de cabos simplifica o armazenamento do cabo e o ajuste do comprimento.
 

Philips
Microfone para PC

SHM1000



uto
 

Som
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Microfone de sensibilidade: 100-10000 Hz, -40+/- 

3dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 3,5 mm

Praticidade
• Função Mudo

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11 x 29,7 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,122 kg

• Peso líquido: 0,063 kg
• Peso da embalagem: 0,059 kg

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 31 x 31 x 12,5 cm
• Peso bruto: 1,002 kg
• Peso líquido: 0,378 kg
• Peso da embalagem: 0,624 kg

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

63.5 x 32,5 x 27 cm
• Peso bruto: 4,858 kg
• Peso líquido: 1,512 kg
• Peso da embalagem: 3,346 kg
•
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