
 

 

Philips
PC-hovedtelefon

SHM2000U
Lad os chatte

Ideel til internetkommunikation
Enkel at bruge, let og behagelig at bære på begge sider af hovedet. Indstil den følsomme 
mikrofon, så stemmeoptagelsen optimeres, og nyd så den klare tale, når du chatter med 
dine venner.

Klar tale hver gang
• Meget følsom mikrofon sikrer klar stemmegengivelse
• Anbring mikrofonen, så du optimerer stemmeoptagelsen.

Som skabt til dig
• Personlig tilpasning af pasformen giver ekstra komfort under langvarig brug
• Brug hovedsættet på den ene eller den anden side med lige stor komfort



 Justerbart komfortniveau
Ligegyldigt hvordan du "føler" dine hovedtelefoner, 
så giver denne enestående hovedbøjlekonstruktion 
dig en personligt tilpasset, komfortabel pasform. Med 
højdejustering er hovedtelefonen komfortabel at 
bruge i meget længere tid.

Tosidet anvendelse
Brug dette hovedsæt på det øre, der passer dig 
bedst. Ørekapslen passer lige godt til venstre og 
højre øre, mere praktisk kan det ikke blive.

Meget følsom mikrofon
Disse PC-hovedtelefoner er den perfekte løsning til 
tydelige online-samtaler uden forstyrrelser, da de 
leveres med en meget følsom mikrofon, der 
registrerer stemmerne.

Justérbar mikrofon
Denne nemt justérbare arm sikrer, at mikrofonen 
altid er optimalt placeret til optagelse af din stemme.
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Design
• Bærestil: Hovedbøjle

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Mikrofonkapsel: 6 mm
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 30 -15000 Hz, -38 +/- 3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 3 m

• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 6,5 cm
• Bruttovægt: 0,24 kg
• Nettovægt: 0,085 kg
• Taravægt: 0,155 kg
• EAN: 87 12581 52386 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Vinduesboks

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 59,9 x 14,2 x 21,8 cm
• Bruttovægt: 1,966 kg
• Nettovægt: 0,51 kg
• Taravægt: 1,456 kg
• EAN: 87 12581 52389 3
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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