
 

 

Philips
Headset för datorn

SHM3300
Mycket lätt

Perfekt för datorunderhållning
Det här mycket lätta stereoheadsetet för multimedieanvändning gör chatt och spel online 
ännu bekvämare. Högtalarelementen på 32 mm och den brusreducerande mikrofonen 
med fullständigt justerbar bom ger utmärkta ljudprestanda.

Ljud med hög kvalitet
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
• Utmärkta ljudprestanda

Tydlig röståtergivning
• Den vridbara mikrofonbommen optimerar ljudregistreringen
• Brusreducerande mikrofon

Lätt och bekvämt att bära
• Personlig passform ger extra komfort vid långvarig användning
• Rörliga öronkåpor garanterar bekväm passform



 Utmärkta ljudprestanda
Ger den bästa akustiken för bra och tydlig 
ljudkvalitet

Vridbar mikrofonbom
Den fritt rörliga mikrofonhållaren på headsetet gör 
att du kan ställa in optimal position för god 
röstavläsning vid Internet-möten.

Brusreducerande mikrofon
Endimensionell mikrofon för att eliminera onödigt 
bakgrundsljud och ge tydlig röståtergivning.

Inställbar komfortnivå
Oavsett hur du vill "känna" dina hörlurar ger den 
unika huvudbandskonstruktionen alltid en personlig 
och bekväm passform. Höjdinställningen gör att du 
kan bära hörlurarna bekvämt under mycket lång tid.

Rörliga öronkåpor
Perfekt passform på öronen förhindrar ljudläckage 
och förbättrar lyssningsupplevelsen. Öronkåporna 
rör sig uppåt och nedåt samt åt vänster och höger 
för perfekt passform och optimal komfort.
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Design
• Bärstil: Huvudband

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Membran: Mylar-kon
• Magnettyp: Ferrit
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Mikrofonkassett: 5 mm
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 70–15 000 Hz, -42 +/-3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 1,8 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 13,5 x 16 x 3 cm
• Vikt: 0,05 kg

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

19,5 x 25 x 6,2 cm
• Bruttovikt: 0,175 kg
• Nettovikt: 0,079 kg
• Taravikt: 0 096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Bruttovikt: 6,68 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Nettovikt: 1,896 kg
• Taravikt: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,386 kg
• Inre kartong (L x B x H): 40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Nettovikt: 0,474 kg
• Taravikt: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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