
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

SHM2000
Przyjemnie lekkie

Wyjątkowo lekki multimedialny zestaw słuchawkowy SHM2000 wyposażony jest w regulowany pałąk 

na głowę i zapewnia wygodę podczas wielogodzinnych gier i rozmów przez Internet. Można zakładać 

go z jednej lub drugiej strony, regulując wysięgnik mikrofonu w celu optymalnego odbioru głosu.

Czysta transmisja głosu
• Możliwość ustawienia mikrofonu w pozycji optymalnej do rejestracji głosu
• Czuły mikrofon kierunkowy zapewnia przesyłanie głosu bez zakłóceń

Łatwe i wygodne w noszeniu
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie
• Słuchawka leży równie wygodnie tak po lewej, jak i po prawej stronie



 Regulowany mikrofon
Dzięki temu łatwo regulowanemu wysięgnikowi 
mikrofon jest zawsze optymalnie ustawiony w celu 
rejestracji głosu.

Czuły mikrofon kierunkowy
Aby mieć pewność, że mikrofon jest ustawiony 
optymalnie do odbioru głosu.

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Dwustronne zakładanie
Zestaw słuchawkowy można założyć zgodnie 
z własnymi preferencjami. Słuchawka zapewnia 
wygodę zarówno na prawym, jak i na lewym uchu.
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Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Kaseta mikrofonu: 5 mm
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 30 – 15 000 Hz, -38+/- 3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 3 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,1 x 24,8 x 7 cm
• Waga brutto: 0,214 kg
• Waga netto: 0,085 kg
• Ciężar opakowania: 0,129 kg

• EAN: 87 10895 94996 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Waga brutto: 1,61 kg
• Waga netto: 1,284 kg
• Ciężar opakowania: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Waga brutto: 7,9 kg
• Waga netto: 6,76 kg
• Ciężar opakowania: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Wzornictwo
• Styl ubierania: Pałąk na głowę
•
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