
 

 

Philips
Căști pentru laptop

SHM3100U
Să discutăm

Ideal pentru laptop
Aceste căşti sunt ideale pentru persoanele active, care îşi doresc un sunet de calitate 
superioară şi voce clară. Mini-microfonul său cu cablu încorporat este discret şi asigură o 
conexiune clară.

Discuţie clară de fiecare dată
• Microfon deosebit de sensibil pentru captarea clară a vocilor

Adaptat pentru dvs.
• Dimensiune optimă a căștilor pentru potrivire și confort ideale

Ascultaţi cu plăcere
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea



 Microfon deosebit de sensibil
Pentru conversaţii online clare și neîntrerupte, 
aceste căști PC sunt soluţia perfectă deoarece sunt 
dotate cu un microfon deosebit de sensibil care 
captează vocea dvs.

Magnet din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Dimensiune optimă a căștilor
Dimensiune optimă a căștilor pentru potrivire și 
confort ideale
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Design
• Stil de purtare: Intraauricular

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 20.000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Sensibilitate microfon: 80-15000 Hz, -42+/-3 dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 2 x 3,5 mm

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Număr de produse incluse: 1
• EAN: 87 12581 49991 4
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,6 x 17,5 x 3 cm

• Greutate brută: 0,0765 kg
• Greutate netă: 0,0285 kg
• Greutate proprie: 0,048 kg

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• EAN: 87 12581 49993 8
• Cutie interioară (L x L x Î): 20,9 x 10,4 x 16,8 cm
• Greutate brută: 0,272 kg
• Greutate netă: 0,171 kg
• Greutate proprie: 0,101 kg

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 24
• EAN: 87 12581 49992 1
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44 x 22 x 21 cm
• Greutate brută: 2,4 kg
• Greutate netă: 0,684 kg
• Greutate proprie: 1,716 kg
•
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