
 

 

Philips
Sluchátka k počítači

SHM7110
Sluchátka k počítači s možností přizpůsobení

Dokonalý společník pro vaši práci s notebookem a stolním počítačem

Toto elegantní počítačové řešení vám umožní na míru přizpůsobit sluchátka prostřednictvím 
variabilních náušníků. Díky křišťálově čistému přenosu hlasu a pohodlnému designu 
sluchátkového oblouku můžete celé hodiny stylově a pohodlně chatovat.

Obohaťte své počítačové zážitky
• Náušníky s možností přizpůsobení

Kvalitní reprodukce zvuku
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk

Čistý přenos hlasu
• Vysoce citlivý mikrofon zřetelně zachycuje hlasy

Snadné a pohodlné nošení
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Přizpůsobitelné nastavení pro větší pohodlí během delšího používání

Dokonalé pohodlí
• Zabudované ovládání hlasitosti/ztlumení



 Sluchátka k počítači s možností 
přizpůsobení
Náušníky s možností přizpůsobení u těchto 
sluchátek k počítači vám umožní odlišit se náušníky 
zvolenými podle osobního stylu.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. 
Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar 
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Vysoce citlivý mikrofon
Tato sluchátka k počítači představují ideální řešení 
pro zřetelné a nepřerušované online rozhovory, 
protože se dodávají s vysoce citlivým mikrofonem, 
který zachycuje hlasy zúčastněných.

Nastavitelná úroveň pohodlí
Jedinečná konstrukce sluchátkového oblouku vám 
vždy zajistí pohodlné přizpůsobení bez ohledu na to, 
jak rádi svá sluchátka „cítíte“. Díky nastavení výšky 
můžete sluchátka pohodlně nosit mnohem déle.

Zabudované ovládání hlasitosti/ztlumení
Nemusíte zasahovat až ve zdroji zvuku, abyste 
ztlumili zvuk nebo upravili hlasitost.
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Tvar
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 18 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW
• Pouzdro mikrofonu: 6 mm
• Citlivost: 110 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivost mikrofonu: 20 Hz - 10 000 Hz, -40 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Přepínač ztlumení: Ano

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 16,5 x 19 x 6,8 cm
• Hmotnost: 0,113 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,241 kg
• Čistá hmotnost: 0,113 kg
• Hmotnost obalu: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 42 x 26,5 x 28,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,9 kg
• Čistá hmotnost: 0,678 kg
• Hmotnost obalu: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 55 x 44,5 x 61 cm
• Hrubá hmotnost: 10 kg
• Čistá hmotnost: 2,712 kg
• Hmotnost obalu: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Počet spotřebitelských balení: 24
•
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