
 

 

Philips
PC-headset

Voor op het oor
Zwart

SHM3560
Duidelijke spraak

Licht en comfortabel
Deze headset biedt u en anderen helder geluid en duidelijke spraak. Het lichtgewicht design 
garandeert langdurig draagcomfort. De headset wordt geleverd met mute- en volumeregeling 
op het snoer en is geschikt voor laptops met een enkelvoudige 3,5mm-aansluiting.

Kristalhelder geluid
• 32mm-drivers leveren een helder geluid

Langduriger luistercomfort
• Het instelbare, lichte ontwerp zorgt voor een langdurig draagcomfort

Helder stemgeluid
• Instelbaar en draaibaar microfoonstatief met ruisonderdrukking

Altijd de controle
• Mute- en volumeregeling in het snoer voor snelle aanpassing

Geschikt voor laptops met enkelvoudige aansluiting
• Gecombineerde stekker voor gebruik met een enkele aansluiting van 3,5 mm



 32mm-drivers voor een helder geluid

Akoestisch afgestemde neodymium-drivers van 32 
mm zorgen voor een kristalhelder geluid

Instelbaar, licht ontwerp

De lichte hoofdband zorgt voor een langdurig 
draagcomfort zonder dat u druk of warmte voelt.

Microfoon met ruisonderdrukking

De instelbare en draaibare microfoon met 
ruisonderdrukking vangt uw stem helder op, zonder 
achtergrondgeluiden.

Gecombineerde stekker
De gecombineerde stekker zorgt voor 
compatibiliteit met laptops met een gecombineerde 
hoofdtelefoon- & microfoonaansluiting. Hiermee 
kunt u ook van muziek (en chats) genieten op 
bepaalde apparaten met een enkele aansluiting van 
3,5 mm

Mute- en volumeregeling

Snelle aanpassingen met handige mute- en 
volumeregelaars in het snoer
SHM3560/10

Specificaties
Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Diafragma: Ferriet
• Magneettype: NdFeB
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Microfooncartridge: 6 mm
• Gevoeligheid: 98 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: - 45 +/- 3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 1 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

13,5 x 16 x 3 cm
• Gewicht: 0,05 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Brutogewicht: 0,1625 kg
• Nettogewicht: 0,0855 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Vensterdoos

Omdoos
• Brutogewicht: 1,152 kg
• Omdoos (L x B x H): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Nettogewicht: 0,513 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,639 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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