
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

SHM3300U
Czatuj!

Idealne do komunikacji internetowej
To niesamowite! Zestaw słuchawkowy z potężnymi głośnikami zapewnia pełny, zrównoważony dźwięk. 

Obrotowy wysięgnik mikrofonu umożliwia dokładne wychwytywanie głosu, a funkcja redukcji szumów 

eliminuje hałas z otoczenia. Przechylne elementy nauszne zapewniają dodatkową wygodę podczas 

długiego użytkowania.

Wyraźny czat za każdym razem
• Mikrofon z systemem redukcji szumu
• Możliwość ustawienia mikrofonu w pozycji optymalnej do rejestracji głosu

Przyjemne słuchanie
• Potężne głośniki zapewniają dźwięk o pełnym balansie

Dokładne dopasowanie
• Dostosuj dopasowanie podczas długiego używania
• Obrotowe elementy nauszne zapewniają wygodne dopasowanie



 Mikrofon z systemem redukcji szumu
Mikrofon o płaskiej konstrukcji eliminuje 
niepotrzebne szumy otoczenia, aby zapewnić 
przesyłanie głosu bez zakłóceń.

Regulowany mikrofon
Dzięki temu łatwo regulowanemu wysięgnikowi 
mikrofon jest zawsze optymalnie ustawiony w celu 
rejestracji głosu.

Obrotowe elementy nauszne
Doskonałe dopasowanie elementów nausznych i 
uszu zapobiega utracie dźwięku i poprawia jakość 
odsłuchu. Elementy nauszne poruszają się w górę, w 
dół, w prawo i w lewo, zapewniając idealne 
dopasowanie i maksimum komfortu.

Regulowany poziom wygody
Bez względu na to, jak bardzo lubisz „czuć” swoje 
słuchawki, ta unikatowa konstrukcja pałąka zawsze 
umożliwi Ci dopasowanie wygodnego ustawienia. 
Regulacja wysokości umożliwia wygodne korzystanie 
ze słuchawek przez bardzo długi czas.
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Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Rodzaj magnesu: ferryt
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Wkładka mikrofonu: 5 mm
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 70–15 000 Hz, -42+/-3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

13,5 x 16 x 3 cm
• Waga: 0,05 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,2 x 6,5 cm
• Waga brutto: 0,207 kg
• Waga netto: 0,082 kg
• Ciężar opakowania: 0,125 kg
• EAN: 87 12581 52420 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,67 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,7 x 21,7 x 24,2 cm
• Waga netto: 0,492 kg
• Ciężar opakowania: 1,178 kg
• EAN: 87 12581 52421 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy do komputera PC
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