
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM3300
Ultraľahké

Ideálne pre počítačovú zábavu
Tieto extrémne ľahké multimediálne stereofónne slúchadlá prenášajú elektronické chatovanie 
a hranie na novú úroveň komfortu. Vynikajúci výkon zvuku zaručujú 32 mm reproduktory a 
hluk potláčajúci mikrofón, ktorý sa nachádza na úplne nastaviteľnom ramene.

Kvalitný zvukový výkon
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Vynikajúci zvukový výkon

Čistý prenos hlasu
• Otočný držiak mikrofónu optimalizuje snímanie hlasu
• Mikrofón potláčajúci šum

Jednoduché a pohodlné obliekanie
• Personalizujte si umiestnenie pre vyššie pohodlie počas dlhého používania
• Otočné mušle na uši zaisťujú pohodlnú priľnavosť



 Vynikajúci zvukový výkon
Ponúka najlepšiu akustiku na zaistenie dobrej a čistej 
kvality zvuku

Otočný držiak mikrofónu
Tento voľne sa pohybujúci držiak na slúchadlách vám 
pomáha nastaviť mikrofón do optimálnej polohy pre 
čisté snímanie hlasu počas rozhovorov po sieti.

Mikrofón potláčajúci šum
Jednorozmerný dizajn mikrofónu odstraňuje 
nepotrebný šum v pozadí, čím sa zaistí čistý prenos 
hlasu.

Nastaviteľná úroveň pohodlia
Bez ohľadu na to, ako radi nosíte svoje slúchadlá, 
táto unikátna konštrukcia hlavového mostu vám vždy 
poskytne personalizovanú a pohodlnú polohu. Vďaka 
nastavovaniu výšky môžete nosiť slúchadlá oveľa 
dlhšie.

Otočné mušle na uši
Perfektná priľnavosť medzi mušľami na uši a ušami 
zabraňuje unikaniu zvuku a zdokonaľuje zážitok z 
počúvania. Mušle na uši sa pohybujú nahor a nadol 
ako aj doľava a doprava, čím zaisťujú vynikajúcu 
priľnavosť a optimálny komfort.
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Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Membrána: Mylarová kupola
• Typ magnetu: Feritové
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Kazeta pre mikrofón: 5 mm
• Citlivosť: 108 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 70-15000Hz, -42+/-3 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 13,5 x 16 x 3 cm
• Hmotnosť: 0,05 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 25 x 6.2 cm
• Hmotnosť brutto: 0,175 kg
• Čistá hmotnosť: 0 079 kg
• Hmotnosť obalu: 0 096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 6,68 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Čistá hmotnosť: 1,896 kg
• Hmotnosť obalu: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,386 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

40,2 x 20 7 x 25 8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,474 kg
• Hmotnosť obalu: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Počet užívateľských balení: 6
•

Technické údaje
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