
 

 

Philips
Headset för datorn

SHM3200
Komplett personlig upplevelse

Turbo Bass
Utmärkt bullerskydd, avancerad In-Ear-design och utmärkt basåtergivning gör SHM3200-
headsetet till det perfekta valet för datormusik och video. Ultramjuka silikonsnäckor 
anpassas så att de bekvämt kan bäras under lång tid.

Bärbar
• Ultrabekväma öronsnäckor som passar alla åldrar

Ljud med hög kvalitet
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet

Lätt och bekvämt att bära
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform

Tydlig röståtergivning
• Tyst- och volymkontroll för linjeingång
• Den flerriktade ljudupptagningen fångar upp ljud från alla riktningar



 Bekväma öronsnäckor
Med de bekväma öronsnäckorna som har utformats 
speciellt för att passa alla åldrar kan du leva dig in i 
spelet totalt. Du glömmer att du har dem på.

Utmärkt ljudkvalitet
Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter 
är detsamma som optimala ljudprestanda.

För bästa passform i alla öron
Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, för att hitta dem som passar dig.

Tyst- och volymkontroll för linjeingång
Tysta din röst eller ändra volymen utan att behöva gå 
fram till ljudkällan.

Flerriktad ljudupptagning
Mikrofonens sensor är lika känslig för ljud från alla 
riktningar.
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Design
• Bärstil: in-ear

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Känslighet: 106 dB
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 50–15 000 Hz, -42 +/-3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

10 x 3,4 x 22 cm
• Bruttovikt: 0,082 kg

• Nettovikt: 0,031 kg
• Taravikt: 0,051 kg
• EAN: 87 10895 99797 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 25,5 x 24,2 x 13,6 cm
• Bruttovikt: 0,73 kg
• Nettovikt: 0,49 kg
• Taravikt: 0,24 kg
• EAN: 87 10895 99798 0
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 52,8 x 50,2 x 57 cm
• Bruttovikt: 13,2 kg
• Nettovikt: 7,9 kg
• Taravikt: 5,3 kg
• EAN: 87 10895 99799 7
• Antal konsumentförpackningar: 96
•
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