
 

 

Philips
Headset för datorn

SHM2000
Lätt och bekvämt

Multimedieheadsetet SHM2000 är mycket lätt och har justerbart huvudband, vilket gör 
det bekvämt vid chatt och spel online. Du kan använda det på valfri sida och justera 
bommen för perfekt röståtergivning.

Tydlig röståtergivning
• Placera mikrofonen så att du får bästa möjliga röstavläsning
• Känslig riktad mikrofon för tydlig röståtergivning

Lätt och bekvämt att bära
• Högre komfort när du lyssnar länge
• Headsetet kan bäras på båda sidorna och är alltid lika bekvämt



 Justerbar mikrofon
Tack vare den rörliga bommen kan du alltid placera 
mikrofonen så att den fångar in din röst på bästa 
möjliga sätt.

Känslig riktad mikrofon
Ser till att mikrofonen alltid är placerad så att din 
röst återges på bästa sätt.

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Kan bäras på båda sidor
Bär headsetet på det öra som känns bäst. 
Öronsnäckan passar både vänster och höger öra för 
maximal bekvämlighet.
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Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Mikrofonkassett: 5 mm
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 30–15 000 Hz, -38 +/- 3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 3 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,1 x 24,8 x 7 cm
• Bruttovikt: 0,214 kg
• Nettovikt: 0,085 kg

• Taravikt: 0,129 kg
• EAN: 87 10895 94996 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Bruttovikt: 1,61 kg
• Nettovikt: 1,284 kg
• Taravikt: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Bruttovikt: 7,9 kg
• Nettovikt: 6,76 kg
• Taravikt: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Antal konsumentförpackningar: 24

Design
• Bärstil: Huvudband
•
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