
 

 

Philips
Számítógépes headset

Fülre illeszkedő
Fekete

SHM3560
Beszédtisztaság

Könnyű és kényelmes
A headset tiszta hangzást biztosít. A könnyű kialakítás kényelmes viseletet nyújt még 
hosszú távú használat során is. A beépített némító és hangerőszabályzó mellett a headset 
egy 3,5 mm-es csatlakozó segítségével a laptopokkal is kompatibilis.

Tiszta hangzás
• 32 mm-es meghajtók tiszta hangot biztosítanak

Hosszabb hallgatási kényelem
• A beállítható, kis súlyú kialakítás biztosítja, hogy viselete hosszabb időn át is kényelmes.

Beszédtisztaság
• Állítható és forgatható, zajkioltó rúdmikrofon

Mindig kézben tarthatja az irányítást
• In-line némítás és hangerőszabályzás a gyors beállításhoz

Kompatibilis a laptopokkal egyetlen csatlakozóval
• Kombinált dugasz 3,5 mm-es jack csatlakozóhoz



 32 mm-es meghajtók a tiszta hang 
érdekében

Az akusztikusan hangolt 32 mm-es neodímium 
meghajtók biztosítják az abszolút hangtisztaságot

Beállítható, kis súlyú kialakítás

A fejpánt könnyű kialakítása biztosítja, hogy azt 
hosszabb ideig kényelmesen viselheti, anélkül, hogy 
nyomást vagy meleget érezne.

Zajkioltó mikrofon

Az állítható és forgatható zajkioltó mikrofon 
lehetővé teszi az Ön hangjának tiszta rögzítését, 
háttérzaj nélkül.

Kombinált csatlakozó
A kombinált dugasz biztosítja a kompatibilitást 
azokkal a laptopokkal, amelyek kombinált fejhallgató- 
és mikrofon-csatlakozóval rendelkeznek. Lehetővé 
teszi továbbá, hogy bizonyos más készülékekről is 
hallgathassunk zenét (és beszélgetést) egyetlen 3,5 
mm-es csatlakozó segítségével.

In-line némítás és hangerőszabályozó

A kényelmes in-line némítás és hangerőszabályzás 
lehetővé teszi a beállítások gyors módosítását
SHM3560/10

Műszaki adatok
Kivitel
• Hordhatóság: Fejpánt

Hang
• Akusztikus rendszer: Félig nyitott
• Membrán: ferrit
• Mágnes típusa: NdFeB
• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 10 mW
• Mikrofondoboz: 6 mm
• Érzékenység: 98 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Típus: Dinamikus
• Mikrofonérzékenység: -45+/-3 dB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 1 x 3,5 mm
• Kábel típusa: Réz

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 13,5 x 16 x 3 cm
• Tömeg: 0,05 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,1625 kg
• Nettó tömeg: 0,0855 kg
• Táratömeg: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Ablakdoboz

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,152 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,5 x 21,3 x 22 cm
• Nettó tömeg: 0,513 kg
• Táratömeg: 0,639 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•

Kiadás dátuma  
2014-04-25

Verzió: 6.3.9

12 NC: 8670 000 84957
EAN: 87 12581 62621 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Fénypontok
Számítógépes headset
Fülre illeszkedő Fekete

http://www.philips.com

