
 

 

Philips
PC-headset

SHM3200
Ultiem persoonlijk plezier

Turbo Bass
De geweldige geluidsisolatie, het geavanceerde oortelefoonontwerp en het uitzonderlijke 
basgeluid maken van de SHM3200-headset de ideale keuze voor PC-muziek en videogeluid. 
Ultrazachte, instelbare siliconen caps zorgen voor een langdurig draagcomfort.

Draagbaar
• Ultracomfortabele oortelefoon voor alle leeftijden

Geluid van topklasse
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren

Duidelijke spraaktransmissie
• Mute- en volumeregeling in het snoer
• Rondom ontvangend ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op



 Comfortabele oortelefoon
Met de uiterst comfortabele oortelefoon, geschikt 
voor alle leeftijden, gaat u helemaal op in het spel. U 
vergeet dat u hem op hebt.

Uitstekende geluidskwaliteit
Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 
leveren optimale audioprestaties.

Past in alle oren
U kunt kiezen uit 3 verwisselbare oordopjes, van 
klein tot groot, dus er is altijd wel een paar dat past.

Mute- en volumeregeling in het snoer
Demp uw stem of pas het volume aan zonder dat u 
naar het audio-apparaat hoeft te gaan.

Rondom ontvangend ontwerp
De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor 
geluid vanuit elke richting.
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Ontwerp
• Draagstijl: In het oor

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 3,4 x 22 cm

• Brutogewicht: 0,082 kg
• Nettogewicht: 0,031 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,051 kg
• EAN: 87 10895 99797 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 25,5 x 24,2 x 13,6 cm
• Brutogewicht: 0,73 kg
• Nettogewicht: 0,49 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,24 kg
• EAN: 87 10895 99798 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 52,8 x 50,2 x 57 cm
• Brutogewicht: 13,2 kg
• Nettogewicht: 7,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,3 kg
• EAN: 87 10895 99799 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 96
•
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