
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

• Pałąk na kark
• Srebrny

SHM6103U
Czatuj i graj

Idealne do komunikacji internetowej i gier
Nareszcie: zestaw słuchawkowy z lekkim pałąkiem na kark, który zapewnia maksymalną wygodę 

podczas długiego grania, słuchania muzyki lub czatowania z przyjaciółmi. Pilot sterujący wyciszaniem i 

głośnością umieszczony na przewodzie zapewnia łatwą obsługę. Dodatkowo możesz regulować czułość 

mikrofonu, aby uzyskać wyraźne wychwytywanie głosu.

Wyraźny czat za każdym razem
• Mikrofon o dużej czułości zapewnia lepsze przechwytywanie głosu

Przyjemne słuchanie
• Akustyczne dostrojenie zapewnia bardziej zrównoważone i bogatsze brzmienie tonów niskich
• Potężne głośniki zapewniają dźwięk o pełnym balansie

Dokładne dopasowanie
• Pałąk na kark umożliwia wygodne noszenie
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie

To naprawdę proste
• Regulator głośności na przewodzie



 Pałąk na kark
Ten zestaw słuchawkowy z pałąkiem na kark jest 
idealny dla osób, które dbają o swoją fryzurę i 
spędzają długie godziny na prowadzeniu rozmów i 
słuchaniu muzyki na komputerze PC.

Regulator głośności na przewodzie
Regulator umożliwia wyciszenie głosu i 
dostosowanie głośności bez konieczności jej 
regulacji w urządzeniu źródłowym.
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Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na kark

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 50–15 000 Hz, -42+/-3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Przycisk wyciszania
• Regulator głośności

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 17,5 x 6,5 cm
• Waga brutto: 0,208 kg
• Waga netto: 0,071 kg
• Ciężar opakowania: 0,137 kg
• EAN: 87 12581 52446 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,3 x 21 x 21,5 cm
• Waga brutto: 1,692 kg
• Waga netto: 0,426 kg
• Ciężar opakowania: 1,266 kg
• EAN: 87 12581 52447 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy do komputera PC
Pałąk na kark Srebrny

http://www.philips.com

