
 

 

Philips
PC-headset

SHM6105
Helemaal opgaan in de game

Digitaal verbeterd geluid*
Digitaal verbeterd geluid, de krachtige bass en de ultraveilige en lichtgewicht nekband 
maken van de SHM6105-headset een uitstekende gamepartner. De headset kan 
gemakkelijk worden aangesloten op uw computer met een USB-stekker.

Geluid van topklasse
• Digitaal verbeterde PC-audio
• De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid

Duidelijke spraaktransmissie
• Stel de microfoon in voor optimale spraakopnamen
• Richtinggevoelige microfoon voor duidelijke spraaktransmissie

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Eenvoudige aansluiting op PC of laptop via USB
• Beter comfort voor langdurig gebruik
• Hoger comfort dankzij ultralichtgewicht hoofdband



 Digitaal verbeterd geluid
De digitale transmissie van PC-audiosignalen via de 
USB-adapter zorgt voor een kant-en-klare mix voor 
ongelooflijke geluidseffecten.

USB Plug & Play
USB Plug & Play houdt in dat het apparaat compatibel 
is met de USB-normen en wordt herkend door de 
PC of de laptop. Zo kunnen USB-apparaten in een 
handomdraai worden aangesloten.

Instelbare microfoon
Dit eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon uw stem altijd optimaal kan ontvangen.

Richtinggevoelige microfoon
De microfoon is altijd zo geplaatst dat uw stem 
optimaal wordt opgevangen.

Comfortabel om te dragen
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

Ultralicht ontwerp
De platte, lichte hoofdband van roestvrij staal is zo 
licht dat u nauwelijks merkt dat u hem draagt.
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Ontwerp
• Draagstijl: Nekband

Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 32
• Type: Dynamisch
• Diafragma: Mylar-dome
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Vermogen
• Aantal batterijen: 0

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,9 x 22,3 x 5,9 cm
• Brutogewicht: 0,194 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99028 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 38 x 19,5 x 24,5 cm
• Brutogewicht: 1,545 kg
• Nettogewicht: 0,426 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,119 kg
• EAN: 87 10895 99524 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 75 x 42 x 53 cm
• Brutogewicht: 13,394 kg
• Nettogewicht: 3,408 kg
• Gewicht van de verpakking: 9,986 kg
• EAN: 87 10895 99525 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 48
•
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