
 

 

Philips
Ακουστικά υπολογιστή

SHM1800
Στερεοφωνικά ακουστικά υπολογιστή

Ιδανικά για VoIP και ψυχαγωγία μέσω PC
Αυτά τα στερεφωνικά ακουστικά πλήρους μεγέθους για υπολογιστή καθιστούν 
πρακτικότερη τη συνομιλία online και την ψυχαγωγία μέσω υπολογιστή.

Aπόδοση ποιοτικού ήχου
• Εξαιρετική απόδοση ήχου

Καθαρή μετάδοση φωνής
• Ρυθμίστε τη θέση του μικρόφωνου για βελτιστοποιημένη λήψη φωνής

Εύκολο και άνετο στο φόρεμα
• Ρυθμίστε το στην προτίμησή σας για μεγαλύτερη άνεση όταν το φοράτε πολύ
• Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.



 Ρυθμιζόμενο επίπεδο άνεσης
Ανεξάρτητα από το πως θέλετε αισθάνεστε τα 
ακουστικά σας, χάρη στη μοναδική κατασκευή του 
στηρίγματος κεφαλής επιτυγχάνετε πάντα άψογη 
εφαρμογή. Με τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους, 
μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά πολύ 
περισσότερο.

Εξαιρετική απόδοση ήχου
Παρέχει την καλύτερη ακουστική απόδοση για 
τέλειο, καθαρό ήχο

Ελαφρύς σχεδιασμός
Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη 
χρήση.

Ρυθμιζόμενο μικρόφωνο
Χάρη στην ελεύθερη περιστροφή του, 
εξασφαλίζετε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται πάντα 
στην καλύτερη θέση για λήψη της φωνής σας.
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Σχεδιασμός
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Θήκη μικροφώνου: 6 χιλ.
• Ευαισθησία: 100 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: 30-15000Hz, -

38+/-5 dB

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2m
• Υποδοχή σύνδεσης: 2 x 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

17,5 x 19,5 x 9,2 εκ.
• Βάρος: 0,203 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• EAN: 87 12581 60949 8
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,5 x 25 x 9,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,336 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,208 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,128 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 60949 5
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

36,9 x 30,4 x 24,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,48 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,248 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,232 κ.
•

Προδιαγραφές
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