
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

Nauszne

SHM1900
Wyraźne rozmowy, lekka 

konstrukcja
Philips SHM1900 to lekki nauszny zestaw słuchawkowy do komputera PC zapewniający 
najwyższy poziom komfortu.

Czysta transmisja głosu
• Mikrofon umieszczony w idealnym miejscu do wychwytywania głosu

Komfort podczas długiego słuchania
• Nauszna konstrukcja zapewnia ogromną wygodę, dopasowanie i izolację szumów
• Adapter 2 do 1 współpracuje z komputerem PC i laptopem
• Zgodność ze smartfonami, tabletami i laptopami

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Najlepsza akustyka umożliwia uzyskanie czystego dźwięku wysokiej jakości



 Adapter 2 do 1
Dzięki adapterowi 2 do 1 możesz w prosty sposób 
przełączać się między komputerem PC a laptopem.

Łatwo regulowany mikrofon na 
wysięgniku
Łatwo regulowany wysięgnik sprawia, że mikrofon 
jest zawsze we właściwym miejscu, aby wychwycić 
głos.

Nauszna konstrukcja
Nauszna konstrukcja zapewnia ogromną wygodę i 
dopasowanie. Blokuje ona również hałasy z zewnątrz 
i zwiększa w ten sposób intensywność słuchania.

Wysoka jakość dźwięku
40-milimetrowe przetworniki audio oferują najlepszą 
akustykę umożliwiającą uzyskanie czystego dźwięku 
wysokiej jakości.

Zgodność ze smarfonem i tabletem
Zgodność ze smartfonami, tabletami i laptopami.
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Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Wkładka mikrofonu: 6 mm
• Czułość: 98 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 50–10 000 Hz; -42 dB
• Rodzaj magnesu: Ferryt
• Mikrofon i elementy sterujące: Regulowany 

mikrofon z wysięgnikiem i regulator głośności na 
przewodzie

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Waga: 0,2 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Waga brutto: 0,33 kg
• Waga netto: 0,221 kg
• Ciężar opakowania: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

36,7 x 30,5 x 25 cm
• Waga brutto: 2,41 kg
• Waga netto: 1,326 kg
• Ciężar opakowania: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Akcesoria
• W zestawie: Adapter 2 do 1
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy do komputera PC
Nauszne
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