
 

 

Philips
Headset för datorn

SHM7110
Anpassningsbart datorheadset

Det perfekta tillbehöret för bärbara och stationära datorer
Med den här smidiga datorlösningen kan du använda anpassningsbara öronsnäckor till 
headsetet. Med kristallklar röstöverföring och bekvämt nackband kan du chatta bekvämt 
i flera timmar.

Berika din datorupplevelse
• Anpassningsbara öronsnäckor

Ljud med hög kvalitet
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Tydlig röståtergivning
• Mycket känslig mikrofon för tydlig röstupptagning

Lätt och bekvämt att bära
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Personlig passform ger extra komfort vid långvarig användning

Maximal bekvämlighet
• Tyst- och volymkontroll för linjeingång



 Anpassningsbart datorheadset
De anpassningsbara öronsnäckorna på det här 
datorheadsetet gör att du kan utmärka dig med 
öronsnäckor som passar din personliga stil.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från 
Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt 
passform och maximal komfort. De förhindrar 
ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt runt öronen.

40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

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

Inställbar komfortnivå
Oavsett hur du vill "känna" dina hörlurar ger den 
unika huvudbandskonstruktionen alltid en personlig 
och bekväm passform. Höjdinställningen gör att du 
kan bära hörlurarna bekvämt under mycket lång tid.

Tyst- och volymkontroll för linjeingång
Tysta din röst eller ändra volymen utan att behöva gå 
fram till ljudkällan.
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Design
• Bärstil: Hörlurar med huvudband

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 18 - 22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Mikrofonkassett: 6 mm
• Känslighet: 110 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 20-10 000 Hz, -40 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Ljudavstängningsknapp

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,5 x 19 x 6,8 cm
• Vikt: 0,113 kg

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

20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Bruttovikt: 0,241 kg
• Nettovikt: 0,113 kg
• Taravikt: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 42 x 26,5 x 28,2 cm
• Bruttovikt: 1,9 kg
• Nettovikt: 0,678 kg
• Taravikt: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 55 x 44,5 x 61 cm
• Bruttovikt: 10 kg
• Nettovikt: 2,712 kg
• Taravikt: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Antal konsumentförpackningar: 24
•
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