
 

 

Philips
PC-headset

SHM2000
Licht en comfortabel

De SHM2000-multimediaheadset is superlicht en heeft een verstelbare hoofdband, 
waardoor u uren achter elkaar comfortabel on line kunt chatten en gamen. U kunt de 
headset aan beide kanten dragen en het statief instellen voor optimale ontvangst.

Duidelijke spraaktransmissie
• Stel de microfoon in voor optimale spraakopnamen
• Richtinggevoelige microfoon voor duidelijke spraaktransmissie

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Beter comfort voor langdurig gebruik
• Draag de headset aan beide zijden met gelijk comfort



 Instelbare microfoon
Dit eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon uw stem altijd optimaal kan ontvangen.

Richtinggevoelige microfoon
De microfoon is altijd zo geplaatst dat uw stem 
optimaal wordt opgevangen.

Comfortabel om te dragen
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

Tweezijdige toepassing
Bepaal zelf of u de headset op het linker- of 
rechteroor draagt. De oorschelp past goed om beide 
oren voor een maximaal gebruiksgemak.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Microfooncartridge: 5 mm
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 30 - 15.000 Hz, -

38+/- 3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 3 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,1 x 24,8 x 7 cm
• Brutogewicht: 0,214 kg
• Nettogewicht: 0,085 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,129 kg
• EAN: 87 10895 94996 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Brutogewicht: 1,61 kg
• Nettogewicht: 1,284 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Brutogewicht: 7,9 kg
• Nettogewicht: 6,76 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband
•

Specificaties
PC-headset
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