
 

 

Philips
Dizüstü için kulaklık

SHM3100
Haydi sohbet edelim

Dizüstü için ideal
Bu kulaklık, zamanını yolda geçiren ve kaliteli bir ses arayan kişiler için idealdir. 
Kablosundaki şık mini mikrofon, net bir iletişim sağlar.

Her seferinde anlașılır sohbet
• Yüksek hassaslıkta mikrofon ile net ses alımı

Sizi düșünerek üretildi
• Rahatlık ve kulağa tam uyum için optimum kulaklık boyutu

Dinleme keyfi
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

Gerçekten kolay
• MAC ve PC kullanıyorum



 Yüksek hassaslıkta mikrofon
Son derece hassas ses alımı yapan bir mikrofona 
sahip olan bu bilgisayar, net ve kesintisiz çevrimiçi 
konușmalar için mükemmel çözümdür.

Neodimyum mıknatıs
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
için en iyi malzemedir.

Optimum kulaklık boyutu
Rahatlık ve kulağa tam uyum için optimum kulaklık 
boyutu
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Ses
• Frekans tepkisi: 12 - 20.000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hassasiyet mikrofon: 80-15000Hz, -42+/-3 dB

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Konnektör: 2 x 3,5 mm

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Blister
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• EAN: 87 10895 92679 9
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,7 x 22 x 2,3 cm
• Brüt ağırlık: 0,07 kg

• Net ağırlık: 0,029 kg
• Dara ağırlığı: 0,041 kg

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 6
• EAN: 87 10895 92680 5
• İç karton (L x G x Y): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Brüt ağırlık: 0,578 kg
• Net ağırlık: 0,42 kg
• Dara ağırlığı: 0,158 kg

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 96
• EAN: 87 10895 95219 4
• Dıș karton (L x G x Y): 48 x 40 x 48 cm
• Brüt ağırlık: 10,49 kg
• Net ağırlık: 2,784 kg
• Dara ağırlığı: 7,706 kg
•
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