
 

 

Philips
Sluchátka k počítači

SHM2000
Lehká a pohodlná

Fantasticky lehká multimediální sluchátka SHM2000 s nastavitelným sluchátkovým obloukem umožní 

pohodlné online chatování a konverzaci při hraní nepřetržitě po dlouhou dobu. Můžete je nosit otočené 

na obě strany a nastavit rameno mikrofonu tak, aby bylo zajištěno optimální zachycení hlasu.

Čistý přenos hlasu
• Nastavte mikrofon pro optimalizované hlasové převzetí hovoru
• Citlivý směrový mikrofon pro čistý přenos hlasu

Snadné a pohodlné nošení
• Větší pohodlí pro delší použití
• Sluchátka lze nosit stejně pohodlně na obou stranách



 Nastavitelný mikrofon
Snadno nastavitelné rameno je zárukou optimálního 
nastavení mikrofonu pro hlasové přijetí hovoru.

Citlivý směrový mikrofon
Aby bylo zajištěno, že mikrofon bude vždy umístěn 
v optimální poloze pro snímání hlasu.

Pohodlné nošení
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší 
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Oboustranná aplikace
Noste tato sluchátka na té straně uší, jež vám 
vyhovuje nejlépe. Mušle sluchátka padne na levé i 
pravé ucho a přináší maximální pohodlí.
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Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 24 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Pouzdro mikrofonu: 5 mm
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivost mikrofonu: 30–15000 Hz, -38 +/-3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 3 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,1 x 24,8 x 7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,214 kg
• Čistá hmotnost: 0,085 kg
• Hmotnost obalu: 0,129 kg

• EAN: 87 10895 94996 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Hrubá hmotnost: 1,61 kg
• Čistá hmotnost: 1,284 kg
• Hmotnost obalu: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Hrubá hmotnost: 7,9 kg
• Čistá hmotnost: 6,76 kg
• Hmotnost obalu: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Počet spotřebitelských balení: 24

Tvar
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
•

Specifikace
Sluchátka k počítači
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