
 

 

Philips
Notebook headset

SHM3600
Csevegjen kényelmesen

Az Ön notebook készülékének tökéletes társa
A headset ideális társ minden gyakran úton levő, prémium hangátvitelről és kényelemről álmodó ember 

számára. Vezetékbe épített diszkrét mini mikrofonja kristálytiszta internethívásokat biztosít. Mostantól a 

lehető legpihentetőbb módon cseveghet az Interneten és hallgathat zenét a notebookján.

Mindig tiszta, zavartalan csevegés
• Nagy érzékenységű mikrofon a tiszta hangérzékelésért

Önnek készült
• Optimális fülhallgatóméret a kényelem érdekében

A hallgatás öröme
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A kettős szellőzők egyensúlyba hozzák a magas és mély hangokat

Igazán egyszerű
• A hordtáska védi az éppen nem használt fejhallgatót



 Nagy érzékenységű mikrofon
A tiszta és folyamatos online beszélgetésekhez ez a 
számítógépes fejhallgató tökéletes megoldást nyújt, 
hiszen nagy érzékenységű mikrofon veszi fel a 
hangokat.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

Optimális fülhallgatóméret
Optimális fülhallgatóméret a kényelem érdekében

kettős szellőző
Különleges kivitelezésű nyílások, melyek a magas és 
mély hangok levegőkiegyenlítését irányítják a 
nagyobb zenei élmény érdekében.
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Kivitel
• Hordhatóság: Fülbe helyezhető

Hang
• Frekvenciaátvitel: 16 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 108 dB
• Mikrofonérzékenység: 50 – 15 000 Hz, -42+/-3 dB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m-es
• Csatlakozó: 2 x 3,5 mm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Fólia
• Mellékelt termékek száma: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Bruttó tömeg: 0,068 kg
• Nettó tömeg: 0,032 kg
• Táratömeg: 0,036 kg

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 20 x 19 x 11 cm
• Bruttó tömeg: 0,5086 kg
• Nettó tömeg: 0,192 kg
• Táratömeg: 0,3166 kg

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

40,5 x 21 x 25,5 cm
• Bruttó tömeg: 2,555 kg
• Nettó tömeg: 0,768 kg
• Táratömeg: 1,787 kg
•
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