
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM6110U
Balanserat ljud

Lätt och bekvämt
Det här headsetet med lätt nackrem och högkänslig mikrofon ger balanserat ljud. Anpassa 
höljet via de medföljande mönstren eller använd din egen design. Det har inbyggd kontroll 
för ljudavstängning och volym.

Balanserat ljud
• 30 mm element levererar ett balanserat ljud

Bekväm att använda längre
• Lättviktsnackrem

Anpassa ditt headset, designa ditt eget mönster
• 3 mönster medföljer, eller så kan du använda en egen design

Naturtroget ljud
• Högkänslig minimikrofon

Allt under kontroll
• Inbyggd ljudavstängnings- och volymkontroll för snabba justeringar



 3 höljesmönster medföljer
Du kan anpassa dina höljen med något av de 3 
mönster som medföljer eller skapa ett eget mönster

30 mm element för ett balanserat ljud
Akustiskt justerade, 30 mm neodymhögtalarelement 
ger balanserade ljudprestanda

Högkänslig minimikrofon
Trots att den befinner sig längre bort från munnen, 
fångar den högkänsliga minimikrofonen fortfarande 
upp din röst så att andra kan höra dig tydligt

Lättviktsnackrem
Den lätta nackremmen ger högre komfort under 
längre tid utan att trassla till frisyren eller trycka på 
huvudet

Inbyggd ljudavstängnings- och 
volymkontroll

Praktisk inbyggd ljudavstängnings- och volymkontroll 
för snabba justeringar
SHM6110U/10
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Design
• Bärstil: Nackrem

Ljud
• Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 109 dB
• Högtalardiameter: 30 mm
• Känslighet, mikrofon: 40-12 000 Hz, -38 dB
• Mikrofonkassett: 4 mm

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kompatibel med:: bärbara datorer, smarttelefoner 

och surfplattor

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp
• Volymkontroll

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

19,5 x 20 x 7,5 cm

• Bruttovikt: 0,259 kg
• Nettovikt: 0,079 kg
• Taravikt: 0,18 kg
• EAN: 87 12581 49994 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 49,1 x 39,7 x 45 cm
• Bruttovikt: 7,817 kg
• Nettovikt: 1,896 kg
• Taravikt: 5,921 kg
• EAN: 87 12581 49997 6
• Antal konsumentförpackningar: 24

Tillbehör
• Medföljer: 2-till-1-stiftsomvandlare

Inre kartong
• EAN: 87 12581 49996 9
• Bruttovikt: 1,771 kg
• Inre kartong (L x B x H): 38 x 23,5 x 20,5 cm
• Nettovikt: 0,474 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 1,297 kg
•
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