
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM7000
Fjäderlätt

Ultralätt design för huvudbandet och de mjuka öronkuddarna gör att du känner dig så 
bekväm att det inte känns att du har något på dig, inte ens under långa stunder. 
Öronsnäckorna går även att vrida för plan förvaring.

Gjort för att passa dig
• Ultralätt huvudband och öronkuddar för komfort
• Vridbara öronsnäckor för platt förvaring
• Kontakt- och kabelhantering med kombinerad kontakt

Lyssna och njut
• Helt balanserat ljud med kraftfulla 30 mm-högtalare.
• Ljudavstängnings- och volymkontroll ger dig fullständig kontroll över samtal och musik

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



 Ultralätt huvudband
Det ultralätta huvudbandet, tillsammans med 
öronkuddarna, är så lätta och bekväma att du knappt 
märker att du bär dem, även om du har på dig dem 
länge.

Kraftfulla 30 mm-högtalare
Helt balanserat ljud med kraftfulla 30 mm-högtalare.

Ljudavstängnings- och volymkontroll
Med den inbyggda ljudavstängnings- och 
volymkontrollen har du fullständig kontroll över 
samtal och musik

Mycket känslig inbyggd mikrofon
Det här datorheadsetet är den perfekta lösningen för 
tydliga onlinesamtal utan avbrott eftersom det har en 
mycket känslig inbyggd mikrofon.

Vridbara öronsnäckor
Vrid bara öronsnäckorna och gör headsetet platt, så 
kan du bära med dig det när du är på språng.

Design med kombinerad kontakt
Med den kombinerade kontaktdesignen kan du 
hantera kontakt och kabel när du lyssnar på musik via 
datorn. De flesta datorheadset har två 
ljudanslutningar – en för mikrofonen och en för 
högtalaren. Men om du lyssnar på favoritmusiken vill 
du inte att den andra anslutningen ska hoppa 
omkring. Designen med kombinerad kontakt är en 
enkel men smart funktion som gör att du kan sätta 
den andra anslutningen på ett säkert ställe. Inga 
dinglande kontakter. Inga lösa sladdar. Och inget 
trassel.
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Design
• Bärstil: Huvudband

Ljud
• Frekvensåtergivning: 18 - 22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 110 dB
• Högtalardiameter: 30 mm
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 100 -15 000 Hz, -42 dB
• Akustiskt system: Öppna
• Membran: Mylar-kon

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska

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

19,5 x 22 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,20034 kg
• Nettovikt: 0,07983 kg
• Taravikt: 0,12051 kg
• EAN: 87 12581 58861 8

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Fönsterenhet

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 48 x 28,3 x 44,8 cm
• Bruttovikt: 6,42493 kg
• Nettovikt: 1,91592 kg
• Taravikt: 4,50901 kg
• EAN: 87 12581 58862 5
• Antal konsumentförpackningar: 24

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp
• Volymkontroll

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,36939 kg
• GTIN: 2 87 12581 58861 2
• Inre kartong (L x B x H): 26,5 x 22,8 x 20,5 cm
• Nettovikt: 0,47898 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,89041 kg

Produktstorlek
• Produktens mått med stativ (B x H x D): 

14,5 x 18 x 2,3 cm
• Vikt (med stativ): 0,076 kg
•
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