
 

 

Philips
Ακουστικά υπολογιστή

Αγκαλιάζουν το αυτί

SHM1900
Καθαρός ήχος, ελαφριά 

σχεδίαση
Τα Philips SHM1900 είναι ελαφριά ακουστικά υπολογιστή που αγκαλιάζουν το αυτί 
και εγγυώνται απόλυτη άνεση.

Καθαρή μετάδοση φωνής
• Το μικρόφωνο τοποθετείται στην ιδανική θέση για λήψη φωνής

Άνετη πολύωρη ακρόαση
• Στυλ που αγκαλιάζει το αυτί για απόλυτη άνεση, εφαρμογή και απομόνωση θορύβου
• Ο προσαρμογέας 2-σε-1 λειτουργεί σε επιτραπέζιο και φορητό υπολογιστή
• Συμβατότητα με smartphone, tablet και φορητούς υπολογιστές

Aπόδοση ποιοτικού ήχου
• Προσφέρει την καλύτερη ακουστική απόδοση για καθαρό ήχο υψηλής ποιότητας



 Προσαρμογέας 2-σε-1
Κάντε εύκολα εναλλαγή μεταξύ επιτραπέζιου και 
φορητού υπολογιστή με τον προσαρμογέα 2-σε-1.

Εύκολα ρυθμιζόμενος βραχίονας 
μικροφώνου
Χάρη στον εύκολα ρυθμιζόμενο βραχίονα, το 
μικρόφωνο βρίσκεται πάντα στη σωστή θέση για 
λήψη φωνής.

Σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί
Σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί για απόλυτη 
άνεση και εφαρμογή. Η σχεδίαση που αγκαλιάζει 
το αυτί αποκλείει επίσης τους εξωτερικούς 
θορύβους, για απόλυτη εμπειρία ακρόασης.

Ήχος κορυφαίας ποιότητας
Οι μονάδες οδήγησης ήχου 40 mm προσφέρουν 
την καλύτερη ακουστική απόδοση για καθαρό ήχο 
υψηλής ποιότητας.

Έτοιμο για smartphone και tablet
Συμβατότητα με smartphone, tablet και φορητούς 
υπολογιστές.
SHM1900/00

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2022-04-24

Έκδοση: 9.0.11

12 NC: 8670 000 41513
EAN: 69 51613 98150 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Σχεδίαση
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Κάψα μικροφώνου: 6 χιλ.
• Ευαισθησία: 98 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Δυναμικό
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: 50-10000 Hz, -

42 dB
• Τύπος μαγνήτη: Φερίτης
• Μικρόφωνο και χειριστήρια: Ρυθμιζόμενος 
βραχίονας μικροφώνου και ενσύρματο 
χειριστήριο έντασης ήχου

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: 0,2 κ.

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

17,5 x 24,3 x 9,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,33 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,221 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,109 κ.
• EAN: 87 12581 43654 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

36,7 x 30,5 x 25 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,41 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,326 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,084 κ.
• EAN: 87 12581 43655 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: 
Προσαρμογέας 2-σε-1

•
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