
 

Philips
Náhlavní souprava pro 
notebook

SHM6110
Chatujte stylově

Dokonalý společník pro vaši práci s notebookem a stolním počítačem

Jste-li na cestách, pohodlí je velmi důležité. Díky pohodlnému designu sluchátkového oblouku 
nedojde k poškození vašeho účesu. Náušníky náhlavní soupravy lze upravit tak, aby 
vyhovovala vaší náladě a módě, a chatovat celé hodiny díky pohodlí zřetelného přenosu hlasu!

Vždy čisté chatování
• Vysoce citlivý mikrofon zřetelně zachycuje hlasy

Vyrobeno pro vás
• Náušníky s možností přizpůsobení
• Design s obloukem na krk umožňuje nosit sluchátka pohodlně

Poslouchejte s radostí
• Akusticky vyladěné pro lepší vyvážení s bohatými basy

Skutečně jednoduché
• Zabudované ovládání hlasitosti/ztlumení
• Můžete mě použít s počítačem MAC i běžným počítačem
 



 Akusticky vyladěné
Kvalitním akustickým vyvážením elementů 
reproduktoru bylo dosaženo čistého a vyváženého 
zvuku. Je patrná vyšší přesnost reprodukce vysokých 
a hlubokých tónů.

Sluchátka k počítači s možností 
přizpůsobení
Náušníky s možností přizpůsobení u těchto 
sluchátek k počítači vám umožní odlišit se náušníky 
zvolenými podle osobního stylu.

Vysoce citlivý mikrofon
Tato sluchátka k počítači představují ideální řešení 
pro zřetelné a nepřerušované online rozhovory, 
protože se dodávají s vysoce citlivým mikrofonem, 
který zachycuje hlasy zúčastněných.

Zabudované ovládání hlasitosti/ztlumení
Nemusíte zasahovat až ve zdroji zvuku, abyste 
ztlumili zvuk nebo upravili hlasitost.

Design s obloukem na krk
Ideální řešení pro ty, kdo dbají na neporušenost 
svého účesu: tato sluchátka s obloukem na krk jsou 
dokonale vhodná pro celé hodiny chatování či 
poslechu hudby z počítače.
SHM6110/00

Přednosti
Datum vydání 2009-08-11

Verze: 6.0.6

12 NC: 8670 000 41841
EAN: 87 12581 43956 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 22 000 Hz
• Impedance: 24 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 109 dB
• Průměr reproduktoru: 30
• Citlivost mikrofonu: 40–12 000 Hz, -38 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm

Pohodlí
• Přepínač ztlumení: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Hmotnost: 0,062 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 23 x 7,8 cm

• Hrubá hmotnost: 0,187 kg
• Čistá hmotnost: 0,081 kg
• Hmotnost obalu: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 39,5 x 24 x 24,8 cm
• Hrubá hmotnost: 1,5 kg
• Čistá hmotnost: 0,486 kg
• Hmotnost obalu: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 52 x 42,5 x 57 cm
• Hrubá hmotnost: 7,8 kg
• Čistá hmotnost: 1,944 kg
• Hmotnost obalu: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Počet spotřebitelských balení: 24
•

Specifikace
Náhlavní souprava pro notebook
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