
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM2000
Ľahký komfort

Multimediálne slúchadlá SHM 2000, ktoré sú veľmi ľahké a majú nastaviteľný hlavový most, 
umožňujú komfortné elektronické chatovanie a herné konverzácie niekoľko hodín až do 
konca. Môžete ich nosiť na strane a nastaviť rameno pre najlepšie zachytávanie hlasu.

Čistý prenos hlasu
• Nastavte mikrofón na optimálne snímanie hlasu
• Citlivý smerový mikrofón na prenos čistého hlasu

Jednoduché a pohodlné obliekanie
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní
• Slúchadlá sa dajú rovnako pohodlne nosiť na oboch stranách



 Nastaviteľný mikrofón
Toto jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje 
optimálnu polohu mikrofónu na snímanie hlasu.

Citlivý smerový mikrofón
Na nepretržité zaistenie optimálneho umiestnenia 
mikrofónu pre zachytenie vášho hlasu.

Pohodlné nosenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

Použitie na oboch stranách
Tieto slúchadlá môžete nosiť na tej strane uší, ktorá 
vám najlepšie vyhovuje. Náušník sa pohodlne 
prispôsobí ľavému aj pravému uchu pre čo najväčšie 
pohodlie.
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Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 24 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Kazeta pre mikrofón: 5 mm
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 30-15000 Hz, -38+/- 3dB

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19 1 x 24,8 x 7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,214 kg
• Čistá hmotnosť: 0,085 kg
• Hmotnosť obalu: 0,129 kg

• EAN: 87 10895 94996 5
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Hmotnosť brutto: 1 61 kg
• Čistá hmotnosť: 1,284 kg
• Hmotnosť obalu: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Hmotnosť brutto: 7,9 kg
• Čistá hmotnosť: 6,76 kg
• Hmotnosť obalu: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Počet užívateľských balení: 24

Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk
•

Technické údaje
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