
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM6600
Chatta och njut

Det perfekta tillbehöret för bärbara datorer
Det här headsetet är perfekt för folk i farten som vill ha ett förstklassigt ljud med komfort. Den 
vinklade akustiska designen stänger ute störande ljud och ger en enastående lyssnarupplevelse 
samtidigt som den mycket känsliga mikrofonen säkerställer en tydlig röstöverföring.

Lyssna och njut
• Akustiska kanaler för ett välbalanserat och realistiskt ljud
• Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

Chatt med klart ljud varje gång
• Mycket känslig mikrofon för tydlig röstupptagning

Gjort för att passa dig
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform
• De mjuka silikonkuddarna sitter skönt i öronen

Verkligen enkelt
• Fodralet skyddar hörlurarna när du inte använder dem



 För bästa passform i alla öron
Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-
hörlurar passar dig.

Akustiska kanaler
Med akustiska kanaler kan luft flöda genom 
hörlurarna, vilket bidrar till att balansera de höga 
tonerna och basen. Det skapar en mer harmonisk 
och realistisk ljudupplevelse.

För ljud från de flesta riktningar
Den vinklade ljudkanalen är utformad efter 
hörselgången så att ljudvågor från högtalarna riktas 
direkt till trumman med högsta kvalitet

För bästa ljud vid låg volym
Du behöver inte längre skruva upp volymen på 
bullriga platser. Den vinklade ljudkanalen och de 
perfekt tätande öronsnäckorna utestänger en stor 
del av bakgrundsbruset, vilket ger samma ljudkvalitet 
vid lägre volym och längre batterilivslängd.

Mjuka silikonkuddar
Med de mjuka silikonkuddarna sitter de skönt i 
öronen och kan bäras bekvämt i timmar
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Vikt: 0,027 kg

Design
• Bärstil: in-ear

Ljud
• Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Känslighet, mikrofon: 50–15 000 Hz, -42 +/-3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1

• EAN: 87 12581 49985 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 15 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,0625 kg
• Nettovikt: 0,027 kg
• Taravikt: 0,0355 kg

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Inre kartong (L x B x H): 20 x 19 x 11 cm
• Bruttovikt: 0,525 kg
• Nettovikt: 0,162 kg
• Taravikt: 0,363 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Yttre kartong (L x B x H): 41 x 22 x 26 cm
• Bruttovikt: 2,43 kg
• Nettovikt: 0,648 kg
• Taravikt: 1,782 kg
•
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