
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
notebooka

SHM7000
Lekkie jak piórko

Niezwykle lekka konstrukcja pałąka i miękkie poduszki zapewniają taką wygodę, że nawet 
podczas długiego użytkowania nie czujesz, że nosisz słuchawki. Nauszniki można złożyć, 
aby przechowywać je na płasko.

Dokładne dopasowanie
• Bardzo lekki pałąk i poduszki zapewniają wygodę
• Składane nauszniki do przechowywania na płasko
• Funkcja Combined-Plug umożliwia uporządkowanie wtyczki i przewodu

Przyjemne słuchanie
• Potężne głośniki 30 mm zapewniają pełen, zrównoważony dźwięk.
• Regulacja wyciszania i głośności umożliwia pełną kontrolę połączeń i muzyki

Wyraźny czat za każdym razem
• Wbudowany mikrofon o dużej czułości zapewnia wyraźną rejestrację głosu



 Bardzo lekki pałąk
Bardzo lekki pałąk oraz poduszki są tak lekkie i 
wygodne, że nie zauważysz ich obecności nawet 
podczas długiego użytkowania.

Potężne głośniki 30 mm
Potężne głośniki 30 mm zapewniają pełen, 
zrównoważony dźwięk.

Regulacja wyciszania i głośności
Dzięki regulatorowi głośności na przewodzie można 
w pełni kontrolować połączenia i muzykę

Wbudowany mikrofon o dużej czułości
Jeśli chcesz prowadzić wyraźne rozmowy online bez 
żadnych przerw, ten zestaw słuchawkowy do 
komputera PC będzie stanowił idealne rozwiązanie, 
ponieważ jest wyposażony we wbudowany mikrofon 
o dużej czułości zapewniający wyraźną rejestrację 
głosu.

Składane nauszniki
Nauszniki łatwo złożyć, dzięki czemu słuchawki stają 
się płaskie i można bez trudu zabrać je w podróż.

Funkcja Combined-Plug
Funkcja Combined-Plug umożliwia uporządkowanie 
wtyczki i przewodu podczas słuchania muzyki na 
komputerze. Większość zestawów słuchawkowych 
wyposażona jest w dwa wtyki audio — jeden dla 
mikrofonu i jeden dla głośnika. Jednak podczas 
słuchania ulubionej muzyki dodatkowy, podskakujący 
wtyk nie jest potrzebny. Combined-Plug to prosta, 
ale sprytnie pomyślana funkcja umożliwiająca 
zachowanie porządku i bezpieczne przechowanie 
drugiego wtyku. Żadnych zwisający wtyków czy 
przewodów, żadnych kłopotów.
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Wzornictwo
• Styl ubierania: Pałąk na głowę

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 18–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 110 dB
• Średnica głośnika: 30 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 100–15 000 Hz, -42 dB
• System akustyczny: Otwarte
• Membrana: Mylarowa kopułka

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22 x 4 cm
• Waga brutto: 0,20034 kg
• Waga netto: 0,07983 kg
• Ciężar opakowania: 0,12051 kg
• EAN: 87 12581 58861 8

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

48 x 28,3 x 44,8 cm
• Waga brutto: 6,42493 kg
• Waga netto: 1,91592 kg
• Ciężar opakowania: 4,50901 kg
• EAN: 87 12581 58862 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Udogodnienia
• Przycisk wyciszania
• Regulator głośności

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 1,36939 kg
• GTIN: 2 87 12581 58861 2
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,5 x 22,8 x 20,5 cm
• Waga netto: 0,47898 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 0,89041 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 18 x 2,3 cm
• Waga (z podstawą): 0,076 kg
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy do notebooka
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