
 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM3400
Plnohodnotný osobný zážitok

Basové otvory Bass Beat
Stereofónne počítačové slúchadlá SHM3400 so superľahkým dizajnom s nastaviteľným hlavovým 
mostom a výkonom s vynikajúcimi basmi vás vezmú na dobrodružnú výpravu do oblasti hudby a 
videa na PC. A zároveň vám poskytnú krištáľovo čistý zvuk pri komunikácii VoIP.

Kvalitný zvukový výkon
• Vynikajúci zvukový výkon
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Čistý prenos hlasu
• Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli
• Všesmerný dizajn sníma zvuk zo všetkých smerov

Jednoduché a pohodlné obliekanie
• Personalizujte si umiestnenie pre vyššie pohodlie počas dlhého používania
• Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.
 



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

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.

Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli
Vypnite zvuk alebo upravte hlasitosť bez toho, aby 
ste museli ísť k zdrojovému audio zariadeniu.

Ľahký dizajn
Odolné ľahké kvalitné materiály zdokonaľujú 
komfort pri dlhodobom nosení.

Všesmerný dizajn
Snímač tohto mikrofónu je rovnomerne citlivý na 
zvuk zo všetkých smerov.
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Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Feritové
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 30 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

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

Rozmery balenia
• EAN: 87 10895 99800 0
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,7 x 24,8 x 5,6 cm

• Hmotnosť brutto: 0,202 kg
• Čistá hmotnosť: 0 079 kg
• Hmotnosť obalu: 0,123 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 10895 99801 7
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

27 5 x 20 9 x 35,8 cm
• Hmotnosť brutto: 1 49 kg
• Čistá hmotnosť: 1,21 kg
• Hmotnosť obalu: 0,28 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 10895 99802 4
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43,6 x 37,6 x 56,8 cm
• Hmotnosť brutto: 7.2 kg
• Čistá hmotnosť: 4.9 kg
• Hmotnosť obalu: 2,3 kg
•
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