
 

 

Philips
Slúchadlová súprava k 
notebooku

SHM3100
Vychutnajte si konverzáciu

Ideálne pre notebook
Táto slúchadlová súprava je ideálna pre dynamických ľudí, ktorí vyžadujú dokonalú kvalitu 
zvuku a čistý prenos hlasu. Jeho mini mikrofón integrovaný v kábli je nenápadný a zaručí 
nerušené pripojenie.

Vždy dokonale jasná konverzácia
• Mikrofón s vysokou citlivosťou pre čisté snímanie hlasu

Padnú vám ako uliate
• Optimálna veľkosť slúchadiel do uší pre najlepší komfort a ideálne nasadenie

Počúvanie bude potešením
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Skutočne jednoduché
• Fungujem na MAC aj PC



 Mikrofón s vysokou citlivosťou
Pre čisté a neprerušované online konverzácie sú 
tieto počítačové slúchadlá dokonalým riešením. 
Dodávajú sa s mikrofónom s vysokou citlivosťou, 
ktorý dokonale zachytí váš hlas.

Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Optimálna veľkosť slúchadiel do uší
Optimálna veľkosť slúchadiel do uší pre najlepší 
komfort a ideálne nasadenie
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 12 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Citlivosť mikrofónu: 80-15000 Hz, -42+/-3 dB

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

Rozmery balenia
• Typ balenia: Balenie blister
• Počet zabalených produktov: 1
• EAN: 87 10895 92679 9
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,7 x 22 x 2,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0 07 kg
• Čistá hmotnosť: 0,029 kg
• Hmotnosť obalu: 0,041 kg

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• EAN: 87 10895 92680 5
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

23,3 x 18 5 x 11 3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,578 kg
• Čistá hmotnosť: 0 42 kg
• Hmotnosť obalu: 0 158 kg

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 96
• EAN: 87 10895 95219 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48 x 40 x 48 cm
• Hmotnosť brutto: 10,49 kg
• Čistá hmotnosť: 2,784 kg
• Hmotnosť obalu: 7,706 kg
•

Technické údaje
Slúchadlová súprava k notebooku

http://www.philips.com

