
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM3600
Chatta bekvämt

Det perfekta tillbehöret för bärbara datorer
Det här headsetet är perfekt för folk i farten som vill ha ett förstklassigt ljud med komfort. 
Med minimikrofonen i sladden kan du ha tydliga samtal på internet. Nu kan du chatta på 
internet och lyssna på musik på din bärbara dator på ett mycket avslappnat sätt.

Chatt med klart ljud varje gång
• Mycket känslig mikrofon för tydlig röstupptagning

Gjort för att passa dig
• Optimal storlek på öronsnäckor för bästa passform och komfort

Lyssna och njut
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
• Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

Verkligen enkelt
• Fodralet skyddar hörlurarna när du inte använder dem



 Mycket känslig mikrofon
Det här datorheadsetet är den perfekta lösningen för 
tydliga onlinesamtal utan avbrott eftersom det har en 
mycket känslig mikrofon.

Neodymiummagnet
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Optimal storlek på öronsnäckor
Optimal storlek på öronsnäckor för bästa passform 
och komfort

Dubbla kanaler
Särskilt utformade ventilationskanaler som 
balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk 
ljudupplevelse.
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Design
• Bärstil: in-ear

Ljud
• Frekvensåtergivning: 16 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 108 dB
• Känslighet, mikrofon: 50-15 000 Hz, -42+/-3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Blister
• Antal produkter som medföljer: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Bruttovikt: 0,068 kg
• Nettovikt: 0,032 kg
• Taravikt: 0,036 kg

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Inre kartong (L x B x H): 20 x 19 x 11 cm
• Bruttovikt: 0,5086 kg
• Nettovikt: 0,192 kg
• Taravikt: 0,3166 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Yttre kartong (L x B x H): 40,5 x 21 x 25,5 cm
• Bruttovikt: 2,555 kg
• Nettovikt: 0,768 kg
• Taravikt: 1.787 kg
•
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