
 

 

Philips
Headset för datorn

• Nackrem
• Silver

SHM6103U
Chatta och spela

Perfekt för internetkommunikation och datorspel
Äntligen, ett headset med lätt nackrem som maximerar komforten under långa spel- eller 
musiksessioner eller chatt med vänner. Inline-kontrollen för ljudavstängning och volym är 
enkel att använda och du kan justera mikrofonen för tydlig röstupptagning.

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

Lyssna och njut
• Akustiskt finjusterat för bättre balans och fyllig bas
• Kraftfulla högtalare ger ett fylligt, balanserat ljud

Gjort för att passa dig
• Nackband ger bekväm användning
• Högre komfort när du lyssnar länge

Verkligen enkelt
• Tyst- och volymkontroll för linjeingång



 Nackband
Det här headsetet med nackband är den perfekta 
lösningen för den som bryr sig om frisyren och det 
passar utmärkt för att chatta och lyssna på musik på 
datorn i flera timmar.

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): 

19,5 x 17,5 x 6,5 cm
• Bruttovikt: 0,208 kg
• Nettovikt: 0,071 kg
• Taravikt: 0,137 kg
• EAN: 87 12581 52446 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 37,3 x 21 x 21,5 cm
• Bruttovikt: 1,692 kg
• Nettovikt: 0,426 kg
• Taravikt: 1,266 kg
• EAN: 87 12581 52447 0
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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