
 

 

Philips
PC-headset

SHM1800
Stereoheadset voor de PC

Perfect voor VoIP en PC-entertainment
Met deze volwaardige stereoheadset voor de PC worden online chatten en PC-
entertainment nog veel leuker en comfortabeler.

Geluid van topklasse
• Fantastische geluidsprestaties

Duidelijke spraaktransmissie
• Stel de microfoon in voor optimale spraakopnamen

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.



 Instelbaar comfortniveau
Deze unieke hoofdbandconstructie geeft u, ongeacht 
uw persoonlijke voorkeur, altijd een comfortabele 
pasvorm. De hoogte kan worden ingesteld, zodat u 
de hoofdtelefoon veel langer op comfortabele wijze 
kunt dragen.

Fantastische geluidsprestaties
Voor de beste akoestiek en een goede, heldere 
geluidskwaliteit

Licht ontwerp
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van 
deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer 
comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Instelbare microfoon
Dit eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon uw stem altijd optimaal kan ontvangen.
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Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Microfooncartridge: 6 mm
• Gevoeligheid: 100 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 30 - 15.000 Hz, -

38+/-5 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Gewicht: 0,203 kg

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 60949 8
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,5 x 25 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,336 kg
• Nettogewicht: 0,208 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,128 kg

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• GTIN: 1 87 12581 60949 5
• Omdoos (L x B x H): 36,9 x 30,4 x 24,4 cm
• Brutogewicht: 2,48 kg
• Nettogewicht: 1,248 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,232 kg
•

Specificaties
PC-headset

http://www.philips.com

