
 

 

Philips
Headset para PC

SHM1500
Headset estéreo para PC

Ideal para PC VoIP
Esse headset estéreo leve para PC deixa seus bate-papos muito mais confortáveis.

Transmissão de voz cristalina
• Haste rotativa do microfone que otimiza a captação de voz

Fácil e confortável de usar
• Adaptação personalizável: todo o conforto, mesmo no uso por longos períodos
• O design leve melhora o conforto no uso prolongado.
• Controle em linha que simplifica o ajuste de volume



 Ajuste do nível de conforto
Não importa como você prefira "sentir" seus fones 
de ouvido, esta exclusiva estrutura de alça sempre 
oferece adaptação personalizada e confortável. Com 
ajustes de altura, é possível usar confortavelmente 
os fones por períodos muito mais longos.

Design leve
Materiais leves e de alta qualidade oferecem 
conforto total no uso prolongado do fone de ouvido.

Haste rotativa do microfone
Essa haste de movimento livre do headset ajuda no 
posicionamento ideal do microfone para captação 
nítida de voz em reuniões pela Web.

Controle de volume no fio
Ajuste o volume no nível preferido, sem precisar ir à 
unidade de fonte do áudio.
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Design
• Modo de utilização: Alça

Som
• Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 27 mm
• Tipo: Dinâmico
• Microfone de sensibilidade: 20-11.000 Hz, -42+/-3 

dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13,5 x 17 x 4,8 cm
• Peso: 0,138 kg

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

5,2 x 16,2 x 22,1 cm
• Peso bruto: 0,137 kg
• Peso líquido: 0,084 kg
• Peso da embalagem: 0,053 kg
• EAN: 87 12581 45728 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

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

25,89 x 24 x 21,4 cm
• Peso bruto: 1,015 kg
• Peso líquido: 0,504 kg
• Peso da embalagem: 0,511 kg
• EAN: 87 12581 45730 3
• Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 55 x 35 x 47,8 cm
• Peso bruto: 4,732 kg
• Peso líquido: 2,016 kg
• Peso da embalagem: 2,716 kg
• EAN: 87 12581 45729 7
• Número de embalagens para o cliente: 24
•
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