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Zestaw słuchawkowy do 
notebooka

SHM6110
Czatuj i bądź trendy!

Idealny do komputera przenośnego i stacjonarnego
Gdy żyjesz w biegu, najważniejsza jest wygoda. Ten pałąk na kark nie zniszczy Twojej fryzury. Możesz 

wyregulować nauszniki zestawu słuchawkowego tak, aby pasowały do Twojego samopoczucia i bieżącej 

mody. Wygodnie czatuj przez długie godziny, ciesząc się czystą transmisją głosu!

Wyraźny czat za każdym razem
• Mikrofon o dużej czułości zapewnia lepsze przechwytywanie głosu

Dokładne dopasowanie
• Regulowane nauszniki
• Pałąk na kark umożliwia wygodne noszenie

Przyjemne słuchanie
• Akustyczne dostrojenie zapewnia bardziej zrównoważone i bogatsze brzmienie tonów niskich

To naprawdę proste
• Regulator głośności na przewodzie
• Współpracuję z komputerami MAC i PC
 



 Akustyczne dostrojenie
Czyste i optymalne brzmienie osiąga się poprzez 
precyzyjne dostrojenie elementów głośników. 
Można to zauważyć w szczególności przy 
precyzyjnym odtworzeniu tonów wysokich i 
głębokich basów.

Regulowany zestaw słuchawkowy do 
komputera PC
Regulowane nauszniki tego zestawu słuchawkowego 
do komputera PC wyróżniają się dzięki elementom 
nausznym pasującym do Twojego stylu.

Mikrofon o dużej czułości
Jeśli chcesz prowadzić wyraźne rozmowy online bez 
żadnych przerw, ten zestaw słuchawkowy do 
komputera PC będzie stanowił idealne rozwiązanie, 
ponieważ jest wyposażony w mikrofon o dużej 
czułości zapewniający lepsze przechwytywanie głosu.

Regulator głośności na przewodzie
Regulator umożliwia wyciszenie głosu i 
dostosowanie głośności bez konieczności jej 
regulacji w urządzeniu źródłowym.

Pałąk na kark
Ten zestaw słuchawkowy z pałąkiem na kark jest 
idealny dla osób, które dbają o swoją fryzurę i 
spędzają długie godziny na prowadzeniu rozmów i 
słuchaniu muzyki na komputerze PC.
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 10 - 22000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 109 dB
• Średnica głośnika: 30
• Czułość mikrofonu: 40–12 000 Hz, -38 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm

Udogodnienia
• Przycisk wyciszania
• Regulator głośności

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Waga: 0,062 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19 x 23 x 7,8 cm

• Waga brutto: 0,187 kg
• Waga netto: 0,081 kg
• Ciężar opakowania: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,5 x 24 x 24,8 cm
• Waga brutto: 1,5 kg
• Waga netto: 0,486 kg
• Ciężar opakowania: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52 x 42,5 x 57 cm
• Waga brutto: 7,8 kg
• Waga netto: 1,944 kg
• Ciężar opakowania: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
•
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