
 

 

Philips
PC-headset

SHM7410U
Dynamisch geluid

Philips SHM7410 PC-hoofdtelefoons bieden nauwkeurige spraakoverdracht en een 
kristalhelder geluid. Ze hebben een ruisonderdrukkende microfoon en comfortabel 
zachte oorkussens evenals volumeregeling in het snoer en een mute-functie.

Duidelijke spraaktransmissie
• Eendimensionaal microfoonontwerp rekent af met achtergrondruis
• Microfoon ideaal geplaatst voor spraakoverdracht

Ultiem gemak
• Instelbare hoofdband voor langdurig draagcomfort
• 2-naar-1-adapter werkt met PC en laptop
• Compatibel met smartphones, tablets en laptops

Uitstekende geluidskwaliteit
• Kwalitatief hoogwaardige drivers voor ideale audioprestaties en kwaliteit
• Microfoon met ruisonderdrukking filtert achtergrondruis



 2-naar-1-adapter
Schakel eenvoudig tussen PC- en laptopgebruik met 
de 2-naar-1-adapter.

Instelbare hoofdband
Een unieke hoofdbandconstructie laat u genieten van 
een persoonlijke en comfortabele pasvorm. Samen 
met de in hoogte verstelbaarheid biedt dit langer 
draagcomfort.

Eenvoudig in te stellen statiefmicrofoon
Eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon altijd juist is geplaatst om uw stemgeluid 
op te pikken.

Kwalitatief hoogwaardige drivers
Het akoestisch afgestelde ontwerp en de drivers van 
hoge kwaliteit waarborgen best-in-class 
audioprestaties en optimale geluidskwaliteit.

Ruisonderdrukkende microfoonfilters
Ruisonderdrukkende microfoon filtert 
achtergrondgeluid voor geweldige gesprekken.

Geschikt voor smartphone en tablet
Compatibel met smartphones, tablets en laptops.

Eendimensionale microfoon
Eendimensionale microfoon is ontworpen om af te 
rekenen met achtergrondruis en te zorgen voor 
duidelijke spraakoverdracht.
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Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Microfooncartridge: 4 mm
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50-10.000 Hz, -42 

dB
• Microfoon en bediening: Ruisonderdrukkende 

microfoon; in snoer verwerkte demp- en 
volumeregeling

Connectiviteit
• Kabellengte: 3 m
• Aansluiting: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Comfort
• Volumeregeling
• Mute-knop

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22 x 7 cm
• Brutogewicht: 0,296 kg
• Nettogewicht: 0,13 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Leggen

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 60,8 x 23,5 x 16,4 cm
• Brutogewicht: 2,207 kg
• Nettogewicht: 0,78 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,427 kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Accessoires
• Inclusief: 2-naar-1-adapter

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

16 x 17,5 x 6,5 cm
• Gewicht: 0,13 kg
•

Specificaties
PC-headset
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