
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM7110
Prispôsobiteľné počítačové slúchadlá

Váš dokonalý spoločník k notebooku a stolovému počítaču
Toto štíhle riešenie pre PC umožní na mieru si prispôsobiť slúchadlá pomocou 
prispôsobiteľných náušníkov. S krištáľovo čistým prenosom hlasu a pohodlnou 
konštrukciou slúchadlového pásu môžete pohodlne klebetiť celé hodiny.

Obohaťte vaše zážitky s počítačom
• Prispôsobiteľné náušníky

Kvalitný zvukový výkon
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

Čistý prenos hlasu
• Mikrofón s vysokou citlivosťou pre čisté snímanie hlasu

Jednoduché a pohodlné obliekanie
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Personalizujte si umiestnenie pre vyššie pohodlie počas dlhého používania

Maximálne pohodlie
• Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli



 Prispôsobiteľné počítačové slúchadlá
Prispôsobiteľné náušníky na týchto počítačových 
slúchadlách vám umožnia odlíšiť sa od ostatných 
vďaka náušníkom, ktoré vyjadrujú váš osobný štýl.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

40 mm reproduktor
40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi 
mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti 
a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Mikrofón s vysokou citlivosťou
Pre čisté a neprerušované online konverzácie sú 
tieto počítačové slúchadlá dokonalým riešením. 
Dodávajú sa s mikrofónom s vysokou citlivosťou, 
ktorý dokonale zachytí váš hlas.

Nastaviteľná úroveň pohodlia
Bez ohľadu na to, ako radi nosíte svoje slúchadlá, 
táto unikátna konštrukcia hlavového mostu vám vždy 
poskytne personalizovanú a pohodlnú polohu. Vďaka 
nastavovaniu výšky môžete nosiť slúchadlá oveľa 
dlhšie.

Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli
Vypnite zvuk alebo upravte hlasitosť bez toho, aby 
ste museli ísť k zdrojovému audio zariadeniu.
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Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 18 – 22 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Kazeta pre mikrofón: 6 mm
• Citlivosť: 110 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 20 – 10 000 Hz, -40 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti
• Spínač stlmenia

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 16,5 x 19 x 6,8 cm
• Hmotnosť: 0,113 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0 241 kg
• Čistá hmotnosť: 0,113 kg
• Hmotnosť obalu: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 42 x 26,5 x 28 2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,9 kg
• Čistá hmotnosť: 0,678 kg
• Hmotnosť obalu: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 55 x 44,5 x 61 cm
• Hmotnosť brutto: 10 kg
• Čistá hmotnosť: 2,712 kg
• Hmotnosť obalu: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Počet užívateľských balení: 24
•

Technické údaje
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