
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

SHM7110U
Dodatkowe basy

Miękkie poduszki umożliwiają dłuższe słuchanie
Słuchawki SHM7110U/10 firmy Philips z pałąkiem na głowę i czułym mikrofonem zapewniają 

zrównoważony dźwięk i dodatkowe basy. Wygląd słuchawek można zmieniać, korzystając z załączonych 

wzorów lub według własnego pomysłu. Produkt jest wyposażony w funkcje wyciszania i regulacji 

głośności na przewodzie.

Wygodne noszenie przez dłuższy czas
• Regulowany, miękki pałąk na głowę zapewnia komfort i dobre dopasowanie
• Miękkie poduszki zapewniają komfort noszenia na przez dłuższy czas

Możliwość zmiany wyglądu słuchawek i wykonania własnego wzoru
• W zestawie 3 wzory i możliwość wykonania własnego wzoru

Wyraźny dźwięk
• Minimikrofon o wysokiej czułości

Łatwa regulacja
• Regulator głośności umieszczony na przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień

Dodatkowe basy
• Przetworniki 40 mm zapewniają dodatkowe basy



 W zestawie 3 wzory na słuchawki
Można zmienić wygląd słuchawek, korzystając z 
jednego z 3 wzorów znajdujących się w zestawie lub 
wykonać własny wzór

Minimikrofon o wysokiej czułości
Pomimo większej odległości od ust minimikrofon o 
dużej czułości zapewnia lepsze przechwytywanie 
głosu, aby inni mogli Cię wyraźnie słyszeć

Regulator głośności i wyciszenie na 
przewodzie

Wygodny regulator głośności umieszczony na 
przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień

Przetworniki 40 mm zapewniają 
dodatkowe basy
Akustycznie dostrojone, neodymowe przetworniki 
40 mm zapewniają zrównoważone brzmienie i 
mocne basy

Miękkie poduszki

Bardzo miękkie poduszki tych słuchawek Philips 
gwarantują większy komfort — bez uczucia 
nagrzewania się słuchawek. Regulowany, miękki 
pałąk na głowę zapewnia wygodne dopasowanie bez 
uczucia nacisku.
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Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 18–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Wkładka mikrofonu: 4 mm
• Czułość: 110 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 20-10 000 Hz, -40 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany
• Zgodność z:: laptopy, smartfony i tablety

Udogodnienia
• Regulator głośności
• Przycisk wyciszania

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Waga brutto: 0,322 kg
• Waga netto: 0,123 kg
• Ciężar opakowania: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43 x 24,5 x 23 cm
• Waga brutto: 2,311 kg
• Waga netto: 0,738 kg
• Ciężar opakowania: 1,573 kg
• EAN: 87 12581 52443 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Akcesoria
• Dołączony: Konwerter 2 do 1
•

Dane techniczne
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