
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM7410
Stereo PC slúchadlá plnej veľkosti

PC VoIP
Tieto výkonné, ale komfortné slúchadlá zaisťujú presný prenos hlasu a krištáľovo čistý 
zvuk. Obsahujú mikrofón potláčajúci šum, neodýmiové budiče reproduktorov, mäkké 
ušné vankúšiky a ovládanie hlasitosti na kábli s funkciou stlmenia.

Čistý prenos hlasu
• Mikrofón potláčajúci šum
• Nastavte mikrofón na optimálne snímanie hlasu

Kvalitný zvukový výkon
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku

Jednoduché a pohodlné obliekanie
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Personalizujte si umiestnenie pre vyššie pohodlie počas dlhého používania

Maximálne pohodlie
• Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli



 Dokonalá kvalita zvuku
Akusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
prvotriedny výkon zvuku.

Mikrofón potláčajúci šum
Jednorozmerný dizajn mikrofónu odstraňuje 
nepotrebný šum v pozadí, čím sa zaistí čistý prenos 
hlasu.

Nastaviteľný mikrofón
Toto jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje 
optimálnu polohu mikrofónu na snímanie hlasu.

Nastaviteľná úroveň pohodlia
Bez ohľadu na to, ako radi nosíte svoje slúchadlá, 
táto unikátna konštrukcia hlavového mostu vám vždy 
poskytne personalizovanú a pohodlnú polohu. Vďaka 
nastavovaniu výšky môžete nosiť slúchadlá oveľa 
dlhšie.
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Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Kazeta pre mikrofón: 4 mm
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 50-15000 Hz, -42+/- 3 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 3 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti
• Spínač stlmenia

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20 x 25 x 7,1 cm
• Hmotnosť brutto: 0,28 kg
• Čistá hmotnosť: 0,135 kg
• Hmotnosť obalu: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 35788 7
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Hmotnosť brutto: 2,04 kg
• Čistá hmotnosť: 0,81 kg
• Hmotnosť obalu: 1,23 kg
• EAN: 87 12581 35789 4
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 47 x 45 x 54 cm
• Hmotnosť brutto: 9,5 kg
• Čistá hmotnosť: 3,24 kg
• Hmotnosť obalu: 6,26 kg
• EAN: 87 12581 35790 0
• Počet užívateľských balení: 24
•
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