
 

 

Philips
Sluchátka k počítači

SHM3300
Mimořádně lehká

Ideální pro zábavu s počítačem
Tato velmi lehká stereofonní multimediální sluchátka přinášejí novou úroveň pohodlí při 
online chatování a hrách. Vynikající reprodukci zvuku zajišťují 32mm reproduktory a 
mikrofon s potlačením šumu na plně nastavitelném ramenu.

Kvalitní reprodukce zvuku
• 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk
• Vynikající reprodukce zvuku

Čistý přenos hlasu
• Otočné rameno mikrofonu optimalizuje přenos hlasu
• Mikrofon s potlačením šumu

Snadné a pohodlné nošení
• Přizpůsobitelné nastavení pro větší pohodlí během delšího používání
• Otočné náušníky zajišťují pohodlné uchycení



 Vynikající reprodukce zvuku
Nabízí nejlepší akustiku pro získání kvalitního čistého 
zvuku

Otočné rameno mikrofonu
Pomocí tohoto pohyblivého ramena na sluchátkách 
optimálně nastavíte polohu mikrofonu pro jasný 
přenos hlasu během síťových konferencí.

Mikrofon s potlačením šumu
Jednorozměrné provedení mikrofonu, které 
potlačuje nežádoucí šum pozadí, a zajišťuje tak čistý 
přenos hlasu.

Nastavitelná úroveň pohodlí
Jedinečná konstrukce sluchátkového oblouku vám 
vždy zajistí pohodlné přizpůsobení bez ohledu na to, 
jak rádi svá sluchátka „cítíte“. Díky nastavení výšky 
můžete sluchátka pohodlně nosit mnohem déle.

Otočné náušníky
Dokonalé přizpůsobení náušníků uším brání úniku 
zvuku a umocňuje zážitek z poslechu. Náušníky lze 
posunout nahoru a dolů i doleva a doprava, aby 
dokonale seděly a zajistily optimální pohodlí.
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Tvar
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Membrána: mylarová kopule
• Typ magnetu: Ferit
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW
• Pouzdro mikrofonu: 5 mm
• Citlivost: 108 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivost mikrofonu: 70–15000 Hz, -42 +/-3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,8 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 13,5 x 16 x 3 cm
• Hmotnost: 0,05 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 25 x 6,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,175 kg
• Čistá hmotnost: 0,079 kg
• Hmotnost obalu: 0,096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 6,68 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Čistá hmotnost: 1,896 kg
• Hmotnost obalu: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,386 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,474 kg
• Hmotnost obalu: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Sluchátka k počítači
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