
 

Philips
Headset för datorn

SHM6105
Helt uppslukad av spelet

Digitalt förbättrat ljud*
Digitalt förbättrat ljud, kraftfull bas och extra säker och lätt halsrem gör SHM6105-
headsetet till ett fantastiskt hjälpmedel när du spelar spel. Du ansluter det enkelt till datorn 
med en USB-kontakt.

Ljud med hög kvalitet
• Digitalt förbättrat datorljud
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda

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

Lätt och bekvämt att bära
• Enkel anslutning via USB till en stationär eller bärbar dator
• Högre komfort när du lyssnar länge
• Ultralätt huvudband ger bättre komfort
 



 Digitalt förbättrat ljud
Digital överföring av datorljudsignaler via en USB-
adapter ger snabb signalbehandling för otroliga 
ljudeffekter.

USB Plug and Play
USB Plug and Play innebär att enheten uppfyller USB-
standard och accepteras av den stationära eller 
bärbara datorn. På så sätt kan du snabbt och enkelt 
ansluta USB-enheten.

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

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

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

Ultralätt design
Det tunna och lätta huvudbandet i rostfritt stål känns 
knappt på huvudet när du använder det.
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32
• Typ: Dynamisk
• Membran: Mylar-kon
• Känslighet, mikrofon: 50–15 000 Hz, -42 +/-3 dB

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

Effekt
• Antal batterier: 0

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

17,9 x 22,3 x 5,9 cm
• Bruttovikt: 0,194 kg
• Nettovikt: 0,071 kg
• Taravikt: 0,123 kg

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 38 x 19,5 x 24,5 cm
• Bruttovikt: 1,545 kg
• Nettovikt: 0,426 kg
• Taravikt: 1,119 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 75 x 42 x 53 cm
• Bruttovikt: 13,394 kg
• Nettovikt: 3,408 kg
• Taravikt: 9,986 kg
•
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