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n klasse. Store 32 mm højttalerdrivere, en meget følsom mikrofon og en in-
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ngivelse i høj kvalitet
talerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet
 den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.

temmeoverførsel
ring mikrofonen, så du optimerer stemmeoptagelsen.
om, retningsbestemt mikrofon giver tydelig taleoptagelse

og komfortabel at have på
onlig tilpasning af pasformen giver ekstra komfort under langvarig brug
alet hovedbøjle giver øget komfort
 

Philips
PC-hovedtelefoner

SHM7400



 

Lyd
• Membran: Mylar Dome
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 20 - 20,000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Mikrofonkapsel: 5 mm
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 30 -15000 Hz, -38 +/- 3 dB

Tilslutning
• Kabellængde: 3 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Lydstyrkeregulering

Indpakningens mål
• Emballagetype: Blister
• Antal medfølgende produkter: 1

• EAN: 87 10895 94994 1
• Mål på emballage (B x H x D): 20 x 24,8 x 6,8 cm
• Bruttovægt: 0,243 kg
• Nettovægt: 0,109 kg
• Taravægt: 0,134 kg

Indvendig emballage
• Antal forbrugerpakninger: 6
• EAN: 87 10895 94999 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

40,6 x 25,7 x 21,3 cm
• Bruttovægt: 1.7 kg
• Nettovægt: 0,654 kg
• Taravægt: 1,046 kg

Ydre indpakning
• Antal forbrugerpakninger: 24
• EAN: 87 10895 95707 6
• Ydre indpakning (L x B x H): 

53,3 x 42,2 x 45,1 cm
• Bruttovægt: 8,01 kg
• Nettovægt: 2,616 kg
• Taravægt: 5,394 kg
•
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