
 

 

Philips
PC Kulaklığı

SHM2000
Hafifliğin konforu

Süper hafif, ayarlanabilir kafa bantlı SHM2000 multimedya kulaklığı, çevrimiçi sohbet ve 
oyunları saatler boyunca rahat hale getirir. Yan tarafa takarak kullanabilir ya da optimum 
ses aktarımı için mikrofonluğu ayarlayabilirsiniz.

Net ses iletimi
• Mikrofonu, optimum ses alımına göre konumlandırın
• Net ses iletimi için hassas yönlü mikrofon

Üzerinizde tașımak kolay ve rahat
• Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıștır
• Kulaklığı her iki taraftan da aynı rahatlıkla takabilirsiniz



 Ayarlanabilir mikrofon
Kolay ayarlanır mikrofonluk, mikrofonun her zaman 
sesinizi optimum alacak konumda olmasını sağlar.

Yön hassasiyetli mikrofon
Mikrofonun sesinizi daima en iyi șekilde almasını 
sağlar.

Takılması rahat
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz 
için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın 
etrafının șekline uygun olarak tasarlanmıștır.

Çift taraflı kullanım
Bu kulaklığı, size en uygun olan taraftan takın. 
Kulaklık modülü, maksimum rahatlık için, hem sağ 
hem de sol kulağa rahatça uyar.
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Ses
• Akustik sistem: Yarı açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Empedans: 24 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Mikrofon kartușu: 5 mm
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Tip: Dinamik
• Hassasiyet mikrofon: 30-15000 Hz, -38+/- 3dB

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 3 m
• Konnektör: 2 x 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,1 x 24,8 x 7 cm
• Brüt ağırlık: 0,214 kg
• Net ağırlık: 0,085 kg
• Dara ağırlığı: 0,129 kg

• EAN: 87 10895 94996 5
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Brüt ağırlık: 1,61 kg
• Net ağırlık: 1,284 kg
• Dara ağırlığı: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Ambalaj sayısı: 6

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Brüt ağırlık: 7,9 kg
• Net ağırlık: 6,76 kg
• Dara ağırlığı: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Ambalaj sayısı: 24

Tasarım
• Kullanım șıklığı: Kafa bandı
•
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