
 

 

Philips
Hodesett for bærbare 
datamaskiner

SHM6110U
Chat med stil

Den perfekte partner for bærbare og stasjonære datamaskiner
Komfort er avgjørende når du er på farten, og denne nakkebøylen gjør at frisyren ikke 
ødelegges. Du kan tilpasse øredekslene på hodesettet slik at de passer humøret ditt og 
stilen din, og chatte i timevis med komfortabel og tydelig taleoverføring.

Tydelig tale hver gang
• Høyfølsom mikrofon for klart talemottak

Laget for å passe deg
• Øredeksler som kan tilpasses
• Nakkebøylen har en komfortabel bruksmåte

Lytt med velbehag
• Akustisk justert for større balanse med dyp bass

Veldig enkelt
• In-line-kontroll og volumkontroll



 Akustisk justert
Balansert lyd oppnås med avansert akustisk justering 
for høyttalerelementene. Spesielt gjengis de høye 
tonene og de dype basstonene med større 
nøyaktighet.

PC-hodesett som kan tilpasses
Øredekslene som kan tilpasses, på dette PC-
hodesettet gjør at du kan bruke deksler som passer 
din personlige stil.

Høyfølsom mikrofon
Dette PC-hodesettet er den perfekte løsningen med 
sin høyfølsomme mikrofon som fanger opp 
stemmene for klare og uforstyrrede samtaler på 
nettet.

In-line-kontroll og volumkontroll
Demp stemmen din eller juster volumet uten å måtte 
gå til lydkildeenheten

Nakkebøyle
Dette hodesettet med nakkebøyle er en ideell 
løsning for de som ikke vil at frisyren skal rotes til, og 
perfekt for timer med chatting og musikk på PCen.
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Utforming
• Bruksmåte: Nakkebøyle

Lyd
• Frekvensområde: 10–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 100 mW
• Følsomhet: 109 dB
• Høyttalerdiameter: 30 mm
• Mikrofonfølsomhet: 40–12 000 Hz, –38 dB
• Mikrofonkassett: 4 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 2 m
• Kontakt: 2 x 3,5 mm

Anvendelighet
• Demp-knapp
• Volumkontroll

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Vekt: 0,062 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 19,7 x 7,5 cm
• Bruttovekt: 0,221 kg
• Nettovekt: 0,081 kg
• Taravekt: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 49994 5
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Innereske
• Innereske (L x B x H): 46,5 x 20,3 x 19 cm
• Bruttovekt: 1,625 kg
• Nettovekt: 0,486 kg
• Taravekt: 1,139 kg
• EAN: 87 12581 49996 9
• Antall emballasjer: 6

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 49,5 x 44 x 43 cm
• Bruttovekt: 7,7 kg
• Nettovekt: 1,944 kg
• Taravekt: 5,756 kg
• EAN: 87 12581 49997 6
• Antall emballasjer: 24
•
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