
 

 

Philips
PC-headset

SHM7110
PC-headset, der kan tilpasses

Den perfekte makker til bærbare og stationære computere
Med denne lækre PC-løsning kan du skræddersy dine hovedtelefoner med ørekapsler, 
der kan tilpasses. Krystalklar stemmegengivelse og et behageligt hovedbøjledesign gør, at 
du nemt kan snakke i timevis.

Gør din PC-oplevelse endnu bedre
• Ørekapsler, der kan tilpasses

Lydgengivelse i høj kvalitet
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Klar stemmeoverførsel
• Meget følsom mikrofon sikrer klar stemmegengivelse

Nem og komfortabel at have på
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Personlig tilpasning af pasformen giver ekstra komfort under langvarig brug

Ultimativ komfort
• In-line-knap til just. og afbr. af lyd



 PC-headset, der kan tilpasses
Ørekapsler, der kan tilpasses, på dette PC-headset 
giver dig mulighed for at skille dig ud med ørekapsler, 
der passer til din personlige stil.

Bekvemme ørepuder
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse 
materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder 
perfekt og derfor er så behagelige som muligt at 
bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også 
bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, 
at de slutter perfekt til området omkring øret.

40 mm højttalerdriver
40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar 
komposit-materiale, så du får et meget følsomt og 
kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar 
forvrængning.

Meget følsom mikrofon
Dette PC-headset er den perfekte løsning til tydelige 
online-samtaler uden forstyrrelser, da de leveres 
med en meget følsom mikrofon, der registrerer 
stemmerne.

Justerbart komfortniveau
Ligegyldigt hvordan du "føler" dine hovedtelefoner, 
så giver denne enestående hovedbøjlekonstruktion 
dig en personligt tilpasset, komfortabel pasform. Med 
højdejustering er hovedtelefonerne komfortable at 
bruge i meget længere tid.

In-line-knap til just. og afbr. af lyd
Afbryd din stemme eller juster lydstyrken, uden at 
det er nødvendigt at gå hen til lydkilden.
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Design
• Bærestil: Hovedtelefoner med krog

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 18 - 22.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Mikrofonkassette: 6 mm
• Følsomhed: 110 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 20 - 10.000 Hz, -40 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Lydstyrke
• Kontakt til lydløs

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 16,5 x 19 x 6,8 cm
• Vægt: 0,113 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Bruttovægt: 0,241 kg
• Nettovægt: 0,113 kg
• Taravægt: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

42 x 26,5 x 28,2 cm
• Bruttovægt: 1,9 kg
• Nettovægt: 0,678 kg
• Taravægt: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 55 x 44,5 x 61 cm
• Bruttovægt: 10 kg
• Nettovægt: 2,712 kg
• Taravægt: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Antal forbrugeremballager: 24
•
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