
uldkommen personlig nyde
F
Turbo-b

Perfekt lydiso

til det ideelle 

Ultrabløde sili

Bærba
• Ultr

Lydge
• Nyd

Nem 
• 3 ud

Klar s
• In-lin
• Kugl
lse
as

lering, avanceret in-ear design og ekstraordinær basydeevne gør SHM3200-hovedsæt 

valg, som helt kan oversvømme dig med vellyd fra musik og video på din PC. 

ciumpuder giver perfekt tilpasning til øret og sikrer bærekomfort over lange perioder.

r
akomfortable In-Ear-hovedtelefoner, der passer til alle aldre.

ngivelse i høj kvalitet
 den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.

og komfortabel at have på
skiftelige høretelefoner lavet af gummi

temmeoverførsel
e-knap til just. og afbr. af lyd
ekarakteristikken betyder, lyde opfanges fra alle retninger.
 

Philips
PC-hovedtelefon

SHM3200



 

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 10 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 50 -15000 Hz, - 42 +/-3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 10 x 3,4 x 22 cm

• Bruttovægt: 0,082 kg
• Nettovægt: 0,031 kg
• Taravægt: 0,051 kg

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

25,5 x 24,2 x 13,6 cm
• Bruttovægt: 0,73 kg
• Nettovægt: 0,49 kg
• Taravægt: 0,24 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 52,8 x 50,2 x 57 cm
• Bruttovægt: 13,2 kg
• Nettovægt: 7,9 kg
• Taravægt: 5,3 kg
•
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