
 

 

Philips
PC-headset

SHM6110
Chat med stil

Den perfekte makker til bærbare og stationære computere
Komfort er helt central, når du er på farten, og med dette design med halsrem kan du også 
passe på frisuren. Du kan tilpasse headsettets ørekapsler til dit humør og din påklædning, og 
så er det ellers bare at chatte løs i timevis med klar og tydelig stemmegengivelse!

Klar tale hver gang
• Meget følsom mikrofon sikrer klar stemmegengivelse

Som skabt til dig
• Ørekapsler, der kan tilpasses
• Design med halsrem gør det bekvemt at bære hovedtelefonerne

Nyd at lytte
• Akustisk indstillet til bedre balance med dyb bas

Virkelig nemt
• In-line-knap til just. og afbr. af lyd
• Jeg fungerer med Mac og PC



 Akustisk indstillet
Den rene balancerede lyd opnås med professionel 
akustisk indstilling af højttalerens dele. Specielt 
gengives de høje toner og den dybe bas med større 
præcision.

PC-headset, der kan tilpasses
Ørekapsler, der kan tilpasses, på dette PC-headset 
giver dig mulighed for at skille dig ud med ørekapsler, 
der passer til din personlige stil.

Meget følsom mikrofon
Dette PC-headset er den perfekte løsning til tydelige 
online-samtaler uden forstyrrelser, da de leveres 
med en meget følsom mikrofon, der registrerer 
stemmerne.

In-line-knap til just. og afbr. af lyd
Afbryd din stemme eller juster lydstyrken, uden at 
det er nødvendigt at gå hen til lydkilden.

Design med halsrem
Disse hovedtelefoner med halsrem er ideelle til 
personer, der vil have styr på deres frisure, og det er 
perfekt til at chatte og lytte til musik i timevis på 
PC'en.
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Lyd
• Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 109 dB
• Højttalerdiameter: 30
• Følsomhed (mikrofon): 40-12.000 Hz, -38 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm

Komfort
• Kontakt til lydløs
• Lydstyrke

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Vægt: 0,062 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19 x 23 x 7,8 cm

• Bruttovægt: 0,187 kg
• Nettovægt: 0,081 kg
• Taravægt: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

39,5 x 24 x 24,8 cm
• Bruttovægt: 1,5 kg
• Nettovægt: 0,486 kg
• Taravægt: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 52 x 42,5 x 57 cm
• Bruttovægt: 7,8 kg
• Nettovægt: 1,944 kg
• Taravægt: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Antal forbrugeremballager: 24
•
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