
 

 

Philips
Piezīmjdatora austiņas

SHM7000
Ārkārtīgi viegla

Ārkārtīgi vieglā galvas stīpa kopā ar mīkstu ausu polsterējumu nodrošina tādu komfortu, 
ka rodas sajūta, ka austiņu nemaz nav, pat lietojot ilgāku laiku. Austiņu apvalkus var arī 
pagriezt, lai austiņas uzglabāšanas laikā aizņemtu mazāk vietas.

Radītas, lai būtu piemērotas jums
• Īpaši viegla galvas stīpa un ausu polsterējums komfortam
• Pagriežami austiņu apvalki, lai uzglabāšanas laikā aizņemtu mazāk vietas
• Combined-Plug dizains nodrošina kontaktu un kabeļu pārvaldību

Klausieties ar prieku
• 30 mm jaudīgi skaļruņi nodrošina pilnīgu balansētu skaņu.
• Skaļuma izslēgšana un vadība nodrošina pilnīgu kontroli pār zvaniem un mūziku

Vienmēr dzidra skaņa tērzēšanas laikā
• Ļoti jutīgs iebūvētais mikrofons skaidrai balss uztveršanai



 Īpaši viegla galvas stīpa
Īpaši vieglā galvas stīpa kopā ar ausu polsterējumiem 
ir tik viegla un komfortabla, ka jūs pat neievērosiet, 
ka valkājat austiņas ilgu laiku.

30 mm jaudīgi skaļruņi
30 mm jaudīgi skaļruņi nodrošina pilnīgu balansētu 
skaņu.

Skaļuma izslēgšana un vadība
Ar iebūvēto skaļuma izslēgšanu un vadību varat 
pilnībā kontrolēt zvanus un mūziku

Ļoti jutīgs iebūvētais mikrofons
Šīs personālā datora austiņas ir ideāls risinājums 
skaidrām un nepārtrauktām tiešsaistes sarunām, jo 
tām ir augstas jutības mikrofons, kas uztver balsi.

Pagriežami austiņu apvalki
Varat vienkārši pagriezt austiņu apvalkus un 
kompakti salocīt austiņas, lai tās būtu vienkāršāk 
pārnēsāt.

Combined-Plug dizains
Combined-Plug dizains nodrošina kontaktu un 
kabeļu pārvaldību mūzikas baudīšanai personālajā 
datorā. Lielākajai daļai personālā datora austiņu ir 2 
audio ligzdas - 1 mikrofonam un 1 skaļrunim. Taču, ja 
klausāties iecienīto mūziku, nevēlaties, lai traucē otra 
ligzda. Mūsu Combined-Plug dizains ir vienkāršs, taču 
pārdomāts līdzeklis, kas nodrošina ērtu veidu otras 
ligzdas drošai lietošanai. Nekādu nokarājušos vadu. 
Nekāda jucekļa.
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Dizains
• Lietošanas stils: Galvas stīpa

Skaņa
• Frekvences reakcija: 18 - 22 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 Ohm
• Magnēta veids: Neodīmijs
• Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
• Jutība: 110 dB
• Skaļruņa diametrs: 30 mm
• Tips: Dinamisks
• Mikrofona jutība: 100 -15000 Hz, -42 dB
• Akustiskā sistēma: Vaļā
• Membrāna: Milāra kupols

Savienojamība
• Kabeļa garums: 2 m
• Savienotājs: 2 x 3,5 mm
• Kabeļa tips: Varš
• Kabeļa savienojums: Divi paralēli, simetriski

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 22 x 4 cm
• Bruto svars: 0,20034 kg
• Neto svars: 0,07983 kg
• Taras svars: 0,12051 kg
• EAN: 87 12581 58861 8

• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kārba ar lodziņu

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 48 x 28,3 x 44,8 cm
• Bruto svars: 6,42493 kg
• Neto svars: 1,91592 kg
• Taras svars: 4,50901 kg
• EAN: 87 12581 58862 5
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Lietošanas komforts
• Skaļuma izslēgšanas slēdzis
• Skaļuma vadība

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,36939 kg
• GTIN: 2 87 12581 58861 2
• Inner carton (L x W x H): 26,5 x 22,8 x 20,5 cm
• Neto svars: 0,47898 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
• Taras svars: 0,89041 kg

Produkta izmēri
• Product dimensions with stand (W x H x D): 

14,5 x 18 x 2,3 cm
• Svars (ar statīvu): 0,076 kg
•
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