
 

Philips
Headset för datorn

SHM6103
Stereodatorheadset

Dator-VoIP
Det här headsetet ger stereoljudprestanda och har en justerbar mikrofon för optimal 
röståtergivning. Det är lätt och sitter ordentligt, och har dessutom volymkontroll med 
ljudavstängningsfunktion på sladden.

Tydlig röståtergivning
• Känslig riktad mikrofon för tydlig röståtergivning
• Placera mikrofonen så att du får bästa möjliga röstavläsning

Ljud med hög kvalitet
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Lätt och bekvämt att bära
• Högre komfort när du lyssnar länge

Maximal bekvämlighet
• Tyst- och volymkontroll för linjeingång
 



 Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas

Känslig riktad mikrofon
Ser till att mikrofonen alltid är placerad så att din 
röst återges på bästa sätt.

Justerbar mikrofon
Tack vare den rörliga bommen kan du alltid placera 
mikrofonen så att den fångar in din röst på bästa 
möjliga sätt.

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Tyst- och volymkontroll för linjeingång
Tysta din röst eller ändra volymen utan att behöva gå 
fram till ljudkällan.
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Design
• Bärstil: Nackrem

Ljud
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 50–15 000 Hz, -42 +/-3 dB

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

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp
• Volymkontroll

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,9 x 22,3 x 5,8 cm
• Bruttovikt: 0,194 kg
• Nettovikt: 0,071 kg
• Taravikt: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Bruttovikt: 1,37 kg
• Nettovikt: 0,426 kg
• Taravikt: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Bruttovikt: 6,79 kg
• Nettovikt: 1,704 kg
• Taravikt: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Antal konsumentförpackningar: 24
•
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