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Extra mélyhang

Puha fülpárnák a hosszantartó zenehallgatáshoz
A nagy érzékenységű mikrofonnal ellátott fejpánt kiegyensúlyozott hangzást és dinamikus mélyhangot 

biztosít. Tegye egyedivé a fejhallgatóját a mellékelt minták alapján, vagy használja a saját ötletét! Beépített 

némítóval és hangerőszabályozóval, valamint 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkezik a mellékelt 2-pólusú/

1-pólusú átalakítónak köszönhetően.

Extra mélyhang
• 40 mm-es meghajtók az extra mélyhangért

Hosszan tartó viselési kényelem
• Állítható, párnázott fejpánt a tökéletes illeszkedésért
• Puha fülpárnák, hogy élvezhesse a kényelmet a hosszan tartó játékok alatt is

Tegye egyedivé a headsetet, tervezze meg saját stílusát
• 3-féle mintával mellékelve, vagy választhat saját ízlése szerint

Beszédtisztaság
• Nagy érzékenységű mini mikrofon

Mindig kézben tarthatja az irányítást
• In-line némítás és hangerőszabályzás a gyors beállításhoz



 40 mm-es neodímium meghajtó

A 40 mm-es neodímium meghajtó extra mélyhangot 
biztosít, hogy teljesen elmerülhessen a játék 
élvezetében.

Puha fülpárnák a hosszan tartó 
kényelemért
Puha fülpárnák, hogy élvezhesse a kényelmet a 
hosszan tartó játékok alatt is

2-pólusú/1-pólusú átalakító
Az átalakító dugasz biztosítja a kompatibilitást 
azokkal a laptopokkal, amelyek kombinált fejhallgató- 
és mikrofon-csatlakozóval rendelkeznek. Lehetővé 
teszi továbbá, hogy bizonyos más készülékekről is 
hallgathassunk zenét (és beszélgetést) egyetlen 3,5 
mm-es csatlakozó segítségével

3-féle mintájú fülbetéttel
A 3-féle mintával mellékelt fülbetéttel egyedivé teheti 
fülhallgatóját, vagy választhat saját ízlése szerint

Puha fülpárnák
Az extra puha fülpárnák magas fokú viselési 
kényelmet nyújtanak, anélkül, hogy melege lenne. Az 
állítható, párnázott fejpánt kényelmes illeszkedést 
biztosít, anélkül, hogy nyomást érezne

Nagy érzékenységű mini mikrofon
Annak ellenére, hogy távol van a szájától, a nagy 
érzékenységű mini mikrofon úgy továbbítja az Ön 
hangját, hogy mások tisztán hallhassák

In-line némítás és hangerőszabályozó

A kényelmes in-line némítás és hangerőszabályzás 
lehetővé teszi a beállítások gyors módosítását
SHM7110U/10

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2012-09-21

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59773
EAN: 87 12581 52442 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Kivitel
• Hordhatóság: Fejpánt

Hang
• Akusztikus rendszer: Félig nyitott
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaátvitel: 18 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 100 mW
• Mikrofondoboz: 4 mm-es
• Érzékenység: 110 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus
• Mikrofonérzékenység: 20-10 000 Hz, -40 dB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m-es
• Csatlakozó: 2 x 3,5 mm
• Kábel típusa: Réz

Kényelem
• Hangerőszabályzás
• Némítókapcsoló

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16,5 x 19 x 6,8 cm
• Tömeg: 0,113 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,2 x 7,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,248 kg
• Nettó tömeg: 0,113 kg
• Táratömeg: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Ablakdoboz

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

40,7 x 25 x 24,2 cm
• Bruttó tömeg: 1,97 kg
• Nettó tömeg: 0,678 kg
• Táratömeg: 1,292 kg
• EAN: 87 12581 52443 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•
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