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SHM2100
Să discutăm

Partenerul perfect pentru notebook
Ideale pentru persoanele active, care îşi doresc o transmisie clară a vocii, aceste căşti 
uşoare clip-on au un microfon cu funcţie de anulare a zgomotului, pentru a elimina 
zgomotul de fundal şi a vă permite să conversaţi cu sunet de calitate şi confort.

Discuţie clară de fiecare dată
• Microfon cu funcţie de anulare a zgomotului

Adaptat pentru dvs.
• Suport pentru ureche flexibil și sigur
• Suport detașabil pentru urechi, care poate fi purtat pe urechea stângă sau dreaptă

Extrem de ușoare
• Funcţionează cu MAC și PC
 



 Suport detașabil pentru urechi
Puteţi purta suportul pe partea pe care vă este mai 
comod, designul său fiind la fel de confortabil pentru 
ambele urechi.

Suport pentru ureche flexibil și sigur
Suport pentru ureche flexibil și sigur

Microfon care anulează zgomotul
Microfon cu design unidimensional pentru eliminarea 
zgomotelor de fond inutile și asigurarea unei 
transmisii clare a vocii.
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Sensibilitate microfon: 100-10.000 Hz, -42+/- 3 dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,4 x 20,4 x 3 cm
• Greutate netă: 0,021 kg
• Greutate brută: 0,07 kg
• Greutate proprie: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 35782 5

• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 20 x 11,4 x 23,2 cm
• Greutate brută: 0,519 kg
• Greutate netă: 0,126 kg
• Greutate proprie: 0,393 kg
• EAN: 87 12581 35783 2
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 47 x 22 x 26,7 cm
• Greutate brută: 2,541 kg
• Greutate netă: 0,504 kg
• Greutate proprie: 2,037 kg
• EAN: 87 12581 35784 9
• Număr de ambalaje: 24
•
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