
 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
notebooka

SHM2100
Czatuj!

Doskonale pasuje do notebooka
Stworzony dla ludzi żyjących w biegu, którzy wymagają czystej transmisji głosu. Ten lekki, 
zaczepiany zestaw słuchawkowy wyposażony w mikrofon z systemem redukcji szumów 
otoczenia, pozwoli Ci komfortowo prowadzić rozmowy.

Wyraźny czat za każdym razem
• Mikrofon z systemem redukcji szumu

Dokładne dopasowanie
• Elastyczny i bezpieczny zaczep na ucho
• Zdejmowana nakładka na ucho umożliwia noszenie na lewym lub prawym uchu

To naprawdę proste
• Współpracuję z komputerami MAC i PC
 



 Zdejmowana nakładka na ucho
Zestaw słuchawkowy można założyć zgodnie 
z własnymi preferencjami. Nakładka zapewnia 
wygodę zarówno na prawym, jak i na lewym uchu.

Elastyczny i bezpieczny zaczep na ucho
Elastyczny i bezpieczny zaczep na ucho

Mikrofon z systemem redukcji szumu
Mikrofon o płaskiej konstrukcji eliminuje 
niepotrzebne szumy otoczenia, aby zapewnić 
przesyłanie głosu bez zakłóceń.
SHM2100/00

Zalety
Data wydania 2009-08-14

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 000 33153
EAN: 87 12581 35782 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 102 dB
• Czułość mikrofonu: 100–10 000 Hz, -42+/- 3 dB

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

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

10,4 x 20,4 x 3 cm
• Waga netto: 0,021 kg
• Waga brutto: 0,07 kg
• Ciężar opakowania: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 35782 5

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

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

20 x 11,4 x 23,2 cm
• Waga brutto: 0,519 kg
• Waga netto: 0,126 kg
• Ciężar opakowania: 0,393 kg
• EAN: 87 12581 35783 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

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

47 x 22 x 26,7 cm
• Waga brutto: 2,541 kg
• Waga netto: 0,504 kg
• Ciężar opakowania: 2,037 kg
• EAN: 87 12581 35784 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
•

Dane techniczne
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