
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM3300U
Vychutnajte si konverzáciu

Ideálne na komunikáciu cez Internet
To je sila! Výkonné reproduktory zabezpečia plný a vyvážený zvuk. Otočný mikrofón na 
ramene zabezpečí ideálne snímanie hlasu a funkcia potlačenia hluku potlačí okolitý hluk. 
Výkyvné náušníky zaistia mimoriadny komfort pri dlhodobom používaní.

Vždy dokonale jasná konverzácia
• Mikrofón potláčajúci šum
• Nastavte mikrofón na optimálne snímanie hlasu

Počúvanie bude potešením
• Výkonné reproduktory zabezpečia plne vyvážený zvuk

Padnú vám ako uliate
• Personalizujte si umiestnenie pre vyššie pohodlie počas dlhého používania
• Otočné mušle na uši zaisťujú pohodlnú priľnavosť



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

Nastaviteľný mikrofón
Toto jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje 
optimálnu polohu mikrofónu na snímanie hlasu.

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.

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.
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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: 104 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 70-15000Hz, -42+/-3 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 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 22 2 x 6.5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,207 kg
• Čistá hmotnosť: 0,082 kg
• Hmotnosť obalu: 0,125 kg
• EAN: 87 12581 52420 3
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Obal s okienkom

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,67 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40,7 x 21,7 x 24,2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,492 kg
• Hmotnosť obalu: 1,178 kg
• EAN: 87 12581 52421 0
• Počet spotrebiteľských balení: 6
•

Technické údaje
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