
 

 

Philips
Sluchátka k počítači

SHM6103
Stereofonní sluchátka k počítači

VoIP pro počítač
Tato sluchátka poskytují stereofonní reprodukci zvuku a nastavitelný mikrofon zajišťující 
optimální převzetí hovoru hlasem. Jsou lehká a proto pohodlná, bezpečně padnoucí a 
dodávají se také s ovládáním hlasitosti s funkcí ztlumení na kabelu.

Čistý přenos hlasu
• Citlivý směrový mikrofon pro čistý přenos hlasu
• Nastavte mikrofon pro optimalizované hlasové převzetí hovoru

Kvalitní reprodukce zvuku
• 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk

Snadné a pohodlné nošení
• Větší pohodlí pro delší použití

Dokonalé pohodlí
• Zabudované ovládání hlasitosti/ztlumení



 Otvory se systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb 
vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Citlivý směrový mikrofon
Aby bylo zajištěno, že mikrofon bude vždy umístěn 
v optimální poloze pro snímání hlasu.

Nastavitelný mikrofon
Snadno nastavitelné rameno je zárukou optimálního 
nastavení mikrofonu pro hlasové přijetí hovoru.

Pohodlné nošení
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší 
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Zabudované ovládání hlasitosti/ztlumení
Nemusíte zasahovat až ve zdroji zvuku, abyste 
ztlumili zvuk nebo upravili hlasitost.
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Tvar
• Způsob nošení: Oblouk na krk

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
• Impedance: 24 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 32
• Typ: Dynamický
• Citlivost mikrofonu: 50–15000 Hz, -42 +/-3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Pohodlí
• Přepínač ztlumení: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,9 x 22,3 x 5,8 cm

• Hrubá hmotnost: 0,194 kg
• Čistá hmotnost: 0,071 kg
• Hmotnost obalu: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Hrubá hmotnost: 1,37 kg
• Čistá hmotnost: 0,426 kg
• Hmotnost obalu: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Hrubá hmotnost: 6,79 kg
• Čistá hmotnost: 1,704 kg
• Hmotnost obalu: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Počet spotřebitelských balení: 24
•
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