
 

 

„Philips“
Kompiuterio ausinės

Ausis uždengiančios

SHM1900
Aiškūs pokalbiai ir lengva 

konstrukcija
„Philips“ sukurtos lengvos ausis uždengiančios SHM1900 kompiuterio ausinės yra labai 
patogios.

Aiškus balso perdavimas
• Mikrofonas savo vietoje užfiksuoja aiškų balsą

Klausykitės ilgai ir patogiai
• Ant ausų uždedama konstrukcija užtikrina komfortą, gerai priglunda ir izoliuoja triukšmą.
• „2 į 1“ adapteris veikia su kompiuteriu ir nešiojamuoju kompiuteriu
• Suderinama su išmaniaisiais telefonais, planšetiniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais

Kokybiškas garsas
• Užtikrinama geriausia akustika ir atkuriamas aukšto kokybės garsas



 „2 į 1“ adapteris
Naudodami „2 į 1“ adapterį lengvai perjungsite 
kompiuterį ir nešiojamąjį kompiuterį.

Lengvai reguliuojama mikrofono strėlė
Lengvai reguliuojama mikrofono strėlė užtikrins, kad 
mikrofonas visad būtų geriausioje padėtyje jūsų 
balsui sugauti.

Dėvima ant ausų
Ant ausų uždedama konstrukcija užtikrina komfortą 
ir gerai priglunda. Taip ši konstrukcija blokuoja išorės 
triukšmą, o jūs galite mėgautis puikiu garsu.

Garso kokybė
40 mm garso įrenginiai užtikrina geriausią akustiką ir 
atkuria švarų aukštos kokybės garsą.

Pritaikyta išmaniajam telefonui ir 
planšetiniam kompiuteriui
Suderinama su išmaniaisiais telefonais, planšetiniais ir 
nešiojamaisiais kompiuteriais.
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Konstrukcija
• Dėvėjimo stilius: Ausinės

Garsas
• Dažninė charakteristika: 15–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Didžiausia įvesties galia: 50 mW
• Mikrofono kasetė: 6 mm
• Jautrumas: 98 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Tipas: Dinaminis
• Mikrofono jautrumas: 50-10000 Hz; -42 dB
• Magnetinio tipo: feritas
• Mikrofonas ir valdikliai: Reguliuojama mikrofono 

strėlė ir garso valdymas ant laido

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 2 m
• Jungtis: 2 x 3,5 mm
• Laido tipas: Varinė

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Svoris: 0,2 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Bendras svoris: 0,33 kg
• Grynasis svoris: 0,221 kg
• Pakuotės svoris: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 36,7 x 30,5 x 25 cm
• Bendras svoris: 2,41 kg
• Grynasis svoris: 1,326 kg
• Pakuotės svoris: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6

Priedai
• įtraukta: „2 į 1“ adapteris
•
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