
 

 

Philips
PC Kulaklığı

SHM3300
Ultra hafif

PC eğlencesi için ideal
Bu ultra hafif multimedya stereo kulaklık, çevrimiçi sohbet ve oyun oynamaya yeni bir 
konfor standardı getirir. Tam ayarlanabilen mikrofonluğu olan, 32 mm hoparlör sürücüleri 
ve gürültü önleyen mikrofon, üstün ses performansı sağlar.

Kaliteli ses performansı
• 32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar
• Üstün ses performansı

Net ses iletimi
• Döner mikrofonluk ses alımını optimize eder
• Gürültü önleyici mikrofon

Üzerinizde tașımak kolay ve rahat
• Uzun süreli kullanımda daha fazla rahatlık için takılmasını kișiselleștirir
• Oynar kulaklıklar, kulaklarınıza rahat șekilde oturmasını sağlar



 Üstün ses performansı
İyi ve net bir ses kalitesi için en iyi akustiği sunar

Döner mikrofonluk
Kulaklıktaki, serbest șekilde dönebilen bu 
mikrofonluk, ağda yapılan sanal toplantılarda net ses 
alımı için mikrofonu optimum șekilde 
konumlandırmanıza yardımcı olur.

Gürültü önleyici mikrofon
Net ses iletimi sağlamak için gereksiz arka plan 
gürültüsünü ortadan kaldıran, tek boyutlu mikrofon 
tasarımı.

Ayarlanabilir Rahatlık düzeyi
Kulaklıklarınızı nasıl 'hissetmeyi' severseniz sevin, bu 
benzersiz kafa bandı yapısı size her zaman 
kișiselleștirilmiș, rahat bir oturuș sağlayacaktır. 
Yükseklik ayarıyla, kulaklığı çok daha uzun bir süre 
rahat șekilde takabilirsiniz.

Oynar kulaklıklar
Kulaklıkların, kulaklara mükemmel șekilde oturması 
ses sızıntısını önleyerek dinleme deneyimini geliștirir. 
Kulaklıklar sola ve sağa, yukarı ve așağı yönlere 
dönerek mükemmel bir oturma ve optimum rahatlık 
sağlar.
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Tasarım
• Kullanım șıklığı: Kafa bandı

Ses
• Akustik sistem: Yarı açık
• Diyafram: Mylar dome
• Mıknatıs tipi: Ferrit
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Mikrofon kartușu: 5 mm
• Hassasiyet: 108 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Tip: Dinamik
• Hassasiyet mikrofon: 70-15000Hz, -42+/-3 dB

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 1,8 m
• Konnektör: 2 x 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 13,5 x 16 x 3 cm
• Ağırlık: 0,05 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 25 x 6,2 cm
• Brüt ağırlık: 0,175 kg
• Net ağırlık: 0,079 kg
• Dara ağırlığı: 0,096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 6,68 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Net ağırlık: 1,896 kg
• Dara ağırlığı: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Ambalaj sayısı: 24

İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,386 kg
• İç karton (L x G x Y): 40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Net ağırlık: 0,474 kg
• Dara ağırlığı: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Ambalaj sayısı: 6
•
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