
 

 

Philips
PC-headset

Voor over het oor

SHM1900
Duidelijke gesprekken, 

lichtgewicht ontwerp
De Philips SHM1900 is een lichte, ultracomfortabele PC-headset voor over het oor.

Duidelijke spraaktransmissie
• Microfoon ideaal geplaatst voor spraakoverdracht

Langdurig luistercomfort
• Design voor over het oor voor ultiem comfort, pasvorm en geluidsisolatie
• 2-naar-1-adapter werkt met PC en laptop
• Compatibel met smartphones, tablets en laptops

Geluid van topklasse
• Biedt de beste akoestiek voor helder geluid van hoge kwaliteit



 2-naar-1-adapter
Schakel eenvoudig tussen PC- en laptopgebruik met 
de 2-naar-1-adapter.

Eenvoudig in te stellen statiefmicrofoon
Eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon altijd juist is geplaatst om uw stemgeluid 
op te pikken.

Design voor over het oor
Design voor over het oor voor ultiem comfort en 
pasvorm. Het design voor over het oor blokkeert 
ook omgevingsgeluid voor een zeer intense 
luisterervaring.

Kwaliteitsgeluid
De 40 mm audiodrivers bieden de beste akoestiek 
voor helder geluid van hoge kwaliteit.

Geschikt voor smartphone en tablet
Compatibel met smartphones, tablets en laptops.
SHM1900/00

Kenmerken
Publicatiedatum  
2019-07-01

Versie: 9.0.11

12 NC: 8670 000 41513
EAN: 08 71258 14365 44

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Microfooncartridge: 6 mm
• Gevoeligheid: 98 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50-10.000 Hz; -42 

dB
• Magneettype: Ferriet
• Microfoon en bediening: Instelbaar 

microfoonstatief en volumeregeling in het snoer

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Aansluiting: 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: 0,2 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,33 kg
• Nettogewicht: 0,221 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 36,7 x 30,5 x 25 cm
• Brutogewicht: 2,41 kg
• Nettogewicht: 1,326 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Accessoires
• Inclusief: 2-naar-1-adapter
•

Specificaties
PC-headset
Voor over het oor
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