
 

 

Philips
PC-headset

SHM2000
Letvægtskomfort

SHM2000 multimediahovedsæt er superlet med justerbart hovedbånd. Det gør timelang 
chat og spil på nettet behageligt. Du kan sætte dem på begge sider og justere 
mikrofonarmen for at få optimal stemmeoptagelse.

Klar stemmeoverførsel
• Anbring mikrofonen, så du optimerer stemmeoptagelsen.
• Følsom, retningsbestemt mikrofon giver tydelig taleoptagelse

Nem og komfortabel at have på
• Komforten er forbedret til lang tids brug.
• Brug hovedsættet på den ene eller den anden side med lige stor komfort



 Justérbar mikrofon
Denne nemt justérbare arm sikrer, at mikrofonen 
altid er optimalt placeret til optagelse af din stemme.

Følsom, retningsbestemt mikrofon
Sikrer, at mikrofonen altid er i en position, hvor den 
kan opfange din stemme

Komfortabel at bære
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i 
ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

Tosidet anvendelse
Brug dette hovedsæt på det øre, der passer dig 
bedst. Ørekapslen passer lige godt til venstre og 
højre øre, mere praktisk kan det ikke blive.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Mikrofonkassette: 5 mm
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 30 -15000 Hz, -38 +/- 3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 3 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,1 x 24,8 x 7 cm
• Bruttovægt: 0,214 kg
• Nettovægt: 0,085 kg
• Taravægt: 0,129 kg

• EAN: 87 10895 94996 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Bruttovægt: 1.61 kg
• Nettovægt: 1,284 kg
• Taravægt: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Bruttovægt: 7,9 kg
• Nettovægt: 6,76 kg
• Taravægt: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Antal forbrugeremballager: 24

Design
• Bærestil: Hovedbøjle
•
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