
 

 

Philips
Náhlavní souprava pro 
notebook

SHM7000
Lehký jako peříčko

Mimořádně lehký sluchátkový oblouk společně s měkkým polstrováním sluchátek vám 
zaručí takové pohodlí, že i při dlouhodobém používání máte dojem, jako byste žádná 
sluchátka neměli. Náušníky lze také otočit pro snadné uložení.

Vyrobeno pro vás
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk a měkké polstrování sluchátek pro větší komfort
• Otočné náušníky pro lepší uložení
• Provedení Combined-Plug se týká uspořádání kabelu a konektoru

Poslouchejte s radostí
• Výkonné 30mm reproduktory poskytují vyvážený zvuk.
• Ztlumení a ovládání hlasitosti pro hovory i hudbu

Vždy čisté chatování
• Vysoce citlivý vestavěný mikrofon pro jasné snímání hlasu



 Ultralehký sluchátkový oblouk
Mimořádně lehký sluchátkový oblouk společně 
s měkkým polstrováním sluchátek vám zaručí takové 
pohodlí, že i při dlouhodobém používání máte 
dojem, jako byste žádná sluchátka neměli.

Výkonné 30mm reproduktory
Výkonné 30mm reproduktory poskytují vyvážený 
zvuk.

Ztlumení a ovládání hlasitosti
Vestavěné ovládaní ztlumení a hlasitosti vám umožní 
dokonalé nastavení pro hovory i poslech hudby

Vysoce citlivý vestavěný mikrofon
Tato sluchátka k počítači, vybavená vysoce citlivým 
mikrofonem pro zachycení hlasu, jsou ideálním 
řešením pro zřetelné a nepřerušované online 
rozhovory.

Otočné náušníky
Otočením náušníků naplocho se sluchátka zmenší 
natolik, že je můžete snadno nosit s sebou.

Provedení Combined-Plug
Uspořádání kabelu a konektoru Combined-Plug 
umožňuje poslech hudby z počítače. Většina 
náhlavních souprav k počítači má 2 konektory – 1 
pro mikrofon a 1 pro sluchátka. Pokud však jenom 
posloucháte hudbu, nechcete aby se tam pletl druhý 
konektor. Naše jednoduché, avšak chytré provedení 
Combined-Plug nabízí elegantní způsob umístění 
druhého konektoru. Žádné překážející konektory. 
Žádné volné kabely. A žádný nepořádek.
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Tvar
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 18 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 110 dB
• Průměr reproduktoru: 30 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivost mikrofonu: 100 – 15 000 Hz, −42 dB
• Akustický systém: Otevřený
• Membrána: mylarová kopule

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22 x 4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,20034 kg
• Čistá hmotnost: 0,07983 kg
• Hmotnost obalu: 0,12051 kg
• EAN: 87 12581 58861 8

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Obal s okénkem

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 48 x 28,3 x 44,8 cm
• Hrubá hmotnost: 6,42493 kg
• Čistá hmotnost: 1,91592 kg
• Hmotnost obalu: 4,50901 kg
• EAN: 87 12581 58862 5
• Počet spotřebitelských balení: 24

Pohodlí
• Přepínač ztlumení: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,36939 kg
• GTIN: 2 87 12581 58861 2
• Vnitřní obal (D x Š x V): 26,5 x 22,8 x 20,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,47898 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 0,89041 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

14,5 x 18 x 2,3 cm
• Hmotnost (se stojanem): 0,076 kg
•

Specifikace
Náhlavní souprava pro notebook
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