
 

 

Philips
Slúchadlová súprava k 
notebooku

Svorka na ucho
Čierna

SHM2100U
Každodenná konverzácia

Bezpečné a ľahké nosenie
Toto odnímateľné monofónne slúchadlo so svorkou na ucho s mikrofónom potláčajúcim 
hluk je dokonale vhodné na každodenné rozhovory online

Bezpečné nasadenie
• Odnímateľná spona na ucho poskytuje možnosť nosenia na ľavom alebo pravom uchu

Dlhodobý komfort pri počúvaní
• Ľahká konštrukcia spony na ucho prináša vyššie pohodlie

Čistota hlasu
• Mikrofón potláčajúci hluk odfiltruje hluk pozadia



 Odnímateľná spona na ucho
Táto odnímateľná monofónna spona na ucho 
umožňuje bezpečné nosenie na ľavom aj pravom 
uchu

Ľahká konštrukcia spony na ucho
Ľahká konštrukcia spony na ucho poskytuje dlhé 
hodiny pohodlného nosenia

Mikrofón potláčajúci hluk
Mikrofón potláčajúci hluk odfiltruje rušivý hluk 
pozadia
SHM2100U/10
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Citlivosť mikrofónu: 100 - 10 000 Hz, -42+/- 3 dB
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Priemer reproduktora: 15 mm budič

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,7 x 19,9 x 3 cm
• Hmotnosť netto: 0,02 kg
• Hmotnosť brutto: 0,041 kg
• Hmotnosť obalu: 0,021 kg
• EAN: 87 12581 49988 4
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1

• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

20,5 x 15,8 x 10,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,33 kg
• Hmotnosť netto: 0,12 kg
• Hmotnosť obalu: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 49990 7
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,1 x 22,2 x 24,5 cm
• Hmotnosť brutto: 1,68 kg
• Hmotnosť netto: 0,48 kg
• Hmotnosť obalu: 1,20 kg
• EAN: 87 12581 49989 1
• Počet užívateľských balení: 24

Dizajn
• Štýl nosenia: Do uší, Spona na ucho
•

Technické údaje
Slúchadlová súprava k notebooku
Svorka na ucho Čierna
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