
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

Na uši

SHM1900
Čisté rozhovory, ľahký dizajn

Ľahké počítačové slúchadlá na uši Philips SHM1900 poskytujú najvyšší možný komfort.

Čistý prenos hlasu
• Mikrofón umiestnený na ideálnom mieste pre snímanie hlasu

Dlhodobý komfort pri počúvaní
• Konštrukcia zakrývajúca uši pre maximálne pohodlie, uchytenie a izolovanie hluku
• Adaptér 2 do 1 funguje na počítačoch aj notebookoch
• Kompatibilné so smartfónmi, tabletmi a notebookmi.

Kvalitný zvukový výkon
• Ponúka najlepšiu akustiku pre čistý a vysoko kvalitný zvuk



 Adaptér 2 do 1
Prepínajte jednoducho medzi používaním počítača a 
notebooku pomocou adaptéru 2 do 1.

Jednoducho nastaviteľný mikrofón na 
ramene.
Jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje, že 
mikrofón je vždy na správnom mieste pre snímanie 
hlasu.

Konštrukcia zakrývajúca uši
Konštrukcia zakrývajúca uši pre maximálne pohodlie 
a uchytenie. Konštrukcia zakrývajúca uši taktiež 
blokuje hluk zvonku, čím sa dosiahne intenzívny 
poslucháčsky zážitok.

Kvalitný zvuk
40 mm zvukové budiče ponúkajú najlepšiu akustiku 
pre čistý a vysoko kvalitný zvuk.

Možno použiť spolu so smartfónom 
alebo tabletom
Kompatibilné so smartfónmi, tabletmi a notebookmi.
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Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Mikrofónová vložka: 6 mm
• Citlivosť: 98 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 50 – 10 000 Hz; - 42 dB
• Typ magnetu: Feritový
• Mikrofón a ovládanie: Nastaviteľný mikrofón na 

ramene a ovládanie hlasitosti na kábli

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,33 kg
• Hmotnosť netto: 0 221 kg
• Hmotnosť obalu: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,7 x 30,5 x 25 cm
• Hmotnosť brutto: 2,41 kg
• Hmotnosť netto: 1,326 kg
• Hmotnosť obalu: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Počet používateľských balení: 6

Príslušenstvo
• Pribalené: Adaptér 2 do 1
•

Technické údaje
Počítačové slúchadlá
Na uši
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