
 

 

Philips
PC-kuulokkeet

SHM7410U
Dynaaminen ääni

Philips SHM7410 -tietokonekuulokkeet toistavat äänen tarkasti ja kristallinkirkkaana. 
Kuulokkeissa on vastamelumikrofoni ja mukavan pehmeät korvatyynyt. 
Äänenvoimakkuutta voi säätää johdon säätimellä, jossa on myös mykistystoiminto.

Selkeä äänensiirto
• Yksisuuntainen mikrofoni estää taustahälyn
• Mikrofonin sijoitus mahdollistaa erinomaisen äänen vastaanoton

Todellista mukavuutta
• Säädettävä kuulokesanka takaa pitkäaikaisen käyttömukavuuden
• 2–1-sovitin sopii pöytätietokoneisiin ja kannettaviin tietokoneisiin
• Yhteensopiva älypuhelinten, tablet-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden kanssa

Erinomainen äänenlaatu
• Laadukkaat kaiutinelementit takaavat erinomaisen äänentoiston
• Vastamelumikrofoni suodattaa taustamelun



 2–1-sovitin
2–1-sovittimen avulla voit siirtää kuulokkeet 
pöytätietokoneesta kannettavaan tietokoneeseen 
helposti.

Säädettävä kuulokesanka
Ainutlaatuisen kuulokesankarakenteen ja 
säädettävän korkeuden ansiosta kuulokkeita on 
mukava käyttää pitkäänkin.

Helposti säädettävä mikrofoni
Säädettävän mikrofonipuomin ansiosta mikrofonin 
voi helposti sijoittaa asentoon, jossa äänen 
vastaanotto on mahdollisimman hyvä.

Laadukkaat kaiutinelementit
Akustisesti optimoitu muotoilu ja laadukkaat 
kaiutinelementit tuottavat luokkansa parhaan äänen.

Taustamelun suodattava mikrofoni
Vastamelumikrofoni suodattaa taustamelun ja 
parantaa puheluiden laatua.

Älypuhelin- ja tablet-laitevalmius
Yhteensopiva älypuhelinten, tablet-laitteiden ja 
kannettavien tietokoneiden kanssa.

Yksisuuntainen mikrofoni
Yksisuuntainen mikrofoni estää tarpeettoman 
taustahälyn kuulumisen ja välittää äänen selkeästi.
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Muotoilu
• Tyyli: Hihna

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 10 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Mikrofonikotelo: 4 mm
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Mikrofonin herkkyys: 50 – 10 000 Hz, –42 dB
• Mikrofoni ja säätimet: Melua vaimentava mikrofoni, 

äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys johdossa

Liitännät
• Johdon pituus: 3 m
• Liitin: 2 x 3,5 mm
• Johtotyyppi: Kupari

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Mykistyspainike

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22 x 7 cm
• Kokonaispaino: 0,296 kg
• Nettopaino: 0,13 kg
• Taara: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 60,8 x 23,5 x 16,4 cm
• Kokonaispaino: 2,207 kg
• Nettopaino: 0,78 kg
• Taara: 1,427 kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 6

Lisätarvikkeet
• Mukana: 2–1-sovitin

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 17,5 x 6,5 cm
• Paino: 0,13 kg
•

Tekniset tiedot
PC-kuulokkeet
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