
 

 

Philips
Căști PC

Cu atașare pe ureche

SHM1900
Conversaţii clare, design uşor

Căştile pentru PC SHM1900 Philips sunt uşoare, se ataşează pe ureche şi oferă un grad 
de confort desăvârşit.

Transmisie clară a vocii
• Microfon poziţionat în locul perfect pentru captarea vocii

Confort îndelungat la ascultare
• Designul pentru purtare pe ureche asigură confort maxim, potrivire și izolaţie la zgomot
• Adaptorul 2 la 1 funcţionează cu PC și laptop
• Compatibile cu smartphone-uri, tablete și laptopuri

Sunet de calitate
• Oferă cea mai bună acustică pentru un sunet clar de înaltă calitate



 adaptor 2 la 1
Adaptorul 2 la 1 te ajută să faci ușor trecerea între 
PC și laptop.

Braţ ușor de reglat pentru microfon
Braţul ușor de reglat face ca microfonul să fie 
întotdeauna în locul potrivit pentru captarea vocii.

Design cu atașare pe ureche
Designul pentru purtare pe ureche asigură confort și 
potrivire maxime. În plus, acest design blochează și 
zgomotul exterior pentru a-ţi oferi recepţie de înaltă 
intensitate.

Sunet de calitate
Difuzoarele audio de 40 mm oferă cea mai bună 
acustică pentru un sunet clar de înaltă calitate.

Create pentru smartphone și tabletă
Compatibile cu smartphone-uri, tablete și laptopuri.
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Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Cartuș microfon: 6 mm
• Sensibilitate: 98 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic
• Sensibilitate microfon: 50-10000 Hz, -42 dB
• Tip magnet: Ferită
• Microfon și comenzi: Braţ ajustabil pentru 

microfon și control al volumului pe fir

Conectivitate
• Lungime cablu: 2m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Cupru

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Greutate brută: 0,33 kg
• Greutate netă: 0,221 kg
• Greutate proprie: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 36,7 x 30,5 x 25 cm
• Greutate brută: 2,41 kg
• Greutate netă: 1,326 kg
• Greutate proprie: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Număr de ambalaje: 6

Accesorii
• Inclus: adaptor 2 la 1
•
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