
 

 

Philips
PC-headset

SHM3600
Behagelig chat

Den perfekte følgesvend til din notebook
Dette headset er perfekt til folk på farten, som vil have den bedste lyd på den mest praktiske 
måde, og med den indbyggede mini-mikrofon kan du foretage tydelige internetopkald. Nu kan 
du chatte via internettet og lytte til musik på din notebook på en virkelig afslappende måde.

Klar tale hver gang
• Meget følsom mikrofon sikrer klar stemmegengivelse

Som skabt til dig
• Øretelefoner i optimal størrelse giver den bedste pasform og komfort

Nyd at lytte
• Neodym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.
• De to porte afbalancerer de høje toner og bassen

Virkelig nemt
• Etui beskytter øretelefonerne, når de ikke er i brug.



 Meget følsom mikrofon
Dette PC-headset er den perfekte løsning til tydelige 
online-samtaler uden forstyrrelser, da de leveres 
med en meget følsom mikrofon, der registrerer 
stemmerne.

Neodym-magnet
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

Øretelefoner i optimal størrelse
Øretelefoner i optimal størrelse giver den bedste 
pasform og komfort

To porte
Specialdesignede porte, der kanaliserer luften og 
afbalancerer de høje toner og bassen, så man får en 
mere afrundet lytteoplevelse.
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Design
• Bærestil: In-ear

Lyd
• Frekvenskurve: 16 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 108 dB
• Følsomhed (mikrofon): 50 - 15.000 Hz, -42+/-3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm

Emballagens mål
• Emballagetype: Blister
• Antal medfølgende produkter: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm

• Bruttovægt: 0,068 kg
• Nettovægt: 0,032 kg
• Taravægt: 0,036 kg

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 20 x 19 x 11 cm
• Bruttovægt: 0,5086 kg
• Nettovægt: 0,192 kg
• Taravægt: 0,3166 kg

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 40,5 x 21 x 25,5 cm
• Bruttovægt: 2,555 kg
• Nettovægt: 0,768 kg
• Taravægt: 1,787 kg
•
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