
 

 

Philips
Számítógépes 
fejhallgatókészlet

SHM3300
Ultrakönnyű

Ideális számítógépes szórakozáshoz
Az ultrakönnyű multimédiás sztereó fejhallgató eddig ismeretlen kényelmet visz az on-line 
csevegés és játékok világába. A kiváló hangteljesítményt 32 mm-es hangsugárzók, és a tetszés 
szerint állítható szárral, továbbá zajcsökkentő funkcióval ellátott mikrofon biztosítják.

Minőségi hangteljesítmény
• A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt
• Nagyszerű hangteljesítmény

Tiszta hangátvitel
• Forgó mikrofonrúd az optimális hangérzékeléshez
• Zajkioltó mikrofon

Könnyű és kényelmes
• Hosszabb idejű használatkor állítsa be igényeinek megfelelően az illeszkedést
• A csuklós csatlakozású fülkagylók kényelmes illeszkedést biztosítanak



 Nagyszerű hangteljesítmény
A legkiválóbb akusztika a nagyszerű hangminőségért

Forgó mikrofonrúd
A fejhallgatókészlet szabadon mozgó állványának 
segítségével optimális hangérzékelésre állíthatja be a 
mikrofont net meetingek alkalmával.

Zajkioltó mikrofon
A mikrofon egydimenziós kialakításának 
köszönhetően kiszűri a zavaró háttérzajokat és tiszta 
hangátvitelt biztosít.

Állítható kényelem
Akármilyen szorosan szereti viselni fejhallgatóját, ez 
az egyedülálló fejpánt szerkezet mindig személyre 
szabott, kényelmes illeszkedést biztosít majd. A 
magasságbeállítás révén hosszabb ideig is 
kényelmesen viselheti fejhallgatóját.

Csuklós csatlakozású fülkagylók
A fülkagylók tökéletesen illeszkednek füléhez, 
megakadályozva a hangszivárgást és fokozva a 
zenehallgatás élményét. A fülkagylók fel-le és jobbra-
balra szabadon elmozdulhatnak, így tökéletes 
illeszkedést és kényelmet biztosítanak.
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Formaterv
• Hordhatóság: Fejpánt

Hang
• Akusztikai rendszer: Félig nyitott
• Membrán: Mylar dóm
• Mágnes típusa: ferrit
• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 100 mW
• Mikrofondoboz: 5 mm
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 32 mm
• Típus: Dinamikus
• Mikrofonérzékenység: 70-15000 Hz, -42+/-3 dB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,8 m
• Csatlakozó: 2 x 3,5 mm
• Kábel típusa: Réz

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 13,5 x 16 x 3 cm
• Tömeg: 0,05 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 25 x 6,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,175 kg
• Nettó tömeg: 0,079 kg
• Táratömeg: 0,096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 6,68 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Nettó tömeg: 1,896 kg
• Táratömeg: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,386 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Nettó tömeg: 0,474 kg
• Táratömeg: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•
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