
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM7110U
Výnimočné basy

Mäkké náušníky umožnia dlhšie počúvanie
Tento záhlavný oblúk s vysoko citlivým mikrofónom poskytuje vyvážený zvuk a silné basy. Prispôsobte 

si ušné mušle pomocou pribalených vzorov alebo použite vlastný dizajn. Dodáva sa so zabudovaným 

ovládaním stlmenia zvuku a regulácie hlasitosti a jedným 3,5 mm konektorom cez konvertor 2 kolíkov 

na jeden.

Extra basy
• 40 mm budiče pre výnimočné basy

Dlhšie pohodlie pri nosení
• Nastaviteľný mäkký hlavový oblúk sadne dokonale a pohodlne
• Mäkké náušníky na dlhodobé pohodlie pri hraní

Prispôsobenie slúchadiel, možnosť návrhu vlastného vzoru
• Pribalené 3 vzory na kryty slúchadiel alebo možnosť návrhu podľa vlastného vkusu

Čistota hlasu
• Vysoko citlivý minimikrofón

Vždy pod kontrolou
• Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli pre rýchle nastavenie



 40 mm neodýmiové budiče

40 mm neodýmiový budič poskytuje výnimočné basy 
pre pohlcujúci zážitok z hry.

Mäkký náušník na dlhodobé pohodlie
Mäkké náušníky na dlhodobé pohodlie pri hraní

Konvertor 2 kolíkov na jeden
Zásuvka konvertora zaistí kompatibilitu aj s 
prenosnými počítačmi s kombinovaným konektorom 
na slúchadlá a mikrofón. Tiež vám umožňuje počúvať 
hudbu (a živé rozhovory) aj prostredníctvom iných 
vybraných zariadení s jedným 3,5 mm konektorom.

Pribalené 3 vzory na kryty slúchadiel
Kryty slúchadiel si môžete prispôsobiť s niektorým z 
3 pribalených vzorov, prípadne si môžete navrhnúť 
svoj vlastný dizajn podľa svojho vkusu

Mäkké náušníky
Mimoriadne mäkké náušníky poskytujú ešte väčšie 
pohodlie bez pocitov tepla. Nastaviteľný hlavový 
oblúk zaistí pohodlné nosenie bez pocitov tlaku

Vysoko citlivý minimikrofón
Hoci je tento vysoko citlivý minimikrofón ďalej od 
úst, dokáže aj napriek tomu presne snímať váš hlas, 
takže ostatní vás budú jasne počuť

Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na 
kábli

Praktické ovládacie prvky hlasitosti a vypnutie zvuku 
na kábli umožňujú rýchle nastavenie
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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
• Mikrofónová vložka: 4 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): 19,5 x 22 2 x 7,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,248 kg
• Čistá hmotnosť: 0,113 kg
• Hmotnosť obalu: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Obal s okienkom

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40,7 x 25 x 24,2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,97 kg
• Čistá hmotnosť: 0,678 kg
• Hmotnosť obalu: 1,292 kg
• EAN: 87 12581 52443 2
• Počet užívateľských balení: 6
•

Technické údaje
Počítačové slúchadlá
  

http://www.philips.com

