
 

 

Philips
Căști pentru laptop

Suport pentru ureche
Negru

SHM2100U
Convorbiri zilnice

Fixare sigură cu greutate redusă
Această cască mono cu suport pentru ureche cu microfon pentru anularea zgomotului 
este perfectă pentru convorbiri online zilnice

Potrivire sigură
• Design cu suport detașabil pentru ureche pentru purtare pe urechea stângă sau dreaptă

Confort de ascultare îndelungat
• Design suport cu greutate redusă pentru ureche pentru un confort îmbunătăţit

Claritate vocală
• Microfonul cu anularea zgomotului filtrează zgomotul din fundal



 Design cu suport detașabil pentru 
ureche
Acest suport detașabil pentru ureche mono vă 
permite să îl purtaţi în siguranţă pe urechea stângă 
sau dreaptă

Design suport cu greutate redusă pentru 
ureche
Designul suportului pentru ureche garantează o 
purtare confortabilă mai îndelungată

Microfon cu anularea zgomotului
Microfonul cu anularea zgomotului filtrează 
zgomotul deranjant din fundal
SHM2100U/10
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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
• Tip magnet: Neodim
• Diametru difuzor: Driver de 15 mm

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

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,7 x 19,9 x 3 cm
• Greutate netă: 0,02 kg
• Greutate brută: 0,041 kg
• Greutate proprie: 0,021 kg
• EAN: 87 12581 49988 4
• Număr de produse incluse: 1

• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 20,5 x 15,8 x 10,5 cm
• Greutate brută: 0,33 kg
• Greutate netă: 0,12 kg
• Greutate proprie: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 49990 7
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,1 x 22,2 x 24,5 cm
• Greutate brută: 1,68 kg
• Greutate netă: 0,48 kg
• Greutate proprie: 1,20 kg
• EAN: 87 12581 49989 1
• Număr de ambalaje: 24

Design
• Stil de purtare: Intraauricular, Suport auricular
•
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