
 

 

Philips
Căști PC

SHM7410U
Partener de discuţie

Ideal pentru comunicare pe Internet şi jocuri pe PC
Bucuraţi-vă de confortabilele pernuţe căptuşite pentru urechi pentru sesiuni prelungite de jocuri, de 

ascultat muzică sau discuţii cu prietenii. Simţiţi basul cu bass boost-ul puternic. Suportul rotativ pentru 

microfon asigură captare ideală a vocii, iar microfonul cu anulare a zgomotului elimină zgomotul 

ambiental.

Discuţie clară de fiecare dată
• Microfon cu funcţie de anulare a zgomotului
• Poziţionaţi microfonul pentru optimizarea captării vocii

Ascultaţi cu plăcere
• Reglate acustic pentru balanţă mai bună cu un bas profund
• Savuraţi performanţa maximă și calitatea optimă a sunetului

Adaptat pentru dvs.
• Beneficiaţi de confort în timpul utilizării îndelungate
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului

Extrem de ușoare
• Buton de control pentru mut & volum



 Microfon care anulează zgomotul
Microfon cu design unidimensional pentru eliminarea 
zgomotelor de fond inutile și asigurarea unei 
transmisii clare a vocii.

Microfon ajustabil
Acest suport ușor ajustabil asigură plasarea 
microfonului într-o poziţie optimă pentru captarea 
vocii dvs.

Sunet de înaltă calitate
Designul destinat performanţei acustice și 
difuzoarele de înaltă calitate asigură performanţe 
audio de vârf.

Nivel de confort reglabil
Indiferent de modul în care preferaţi să vă "simţiţi" 
căștile, această construcţie unică a benzii de 
susţinere vă oferă întotdeauna confortul dorit. Cu 
adaptarea înălţimii puteţi să purtaţi căștile o perioadă 
îndelungată.

Buton de control pentru mut & volum
Puteţi opri vocea personajului sau ajusta volumul, 
fără a fi nevoie să vă deplasaţi la echipamentul audio.
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Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Cartuș microfon: 4 mm
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Tip: Dinamic
• Sensibilitate microfon: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 3 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Confort
• Controlul volumului
• Buton Mut

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 20 x 7 cm
• Greutate brută: 0,28 kg
• Greutate netă: 0,135 kg
• Greutate proprie: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 59,9 x 15,2 x 21,8 cm
• Greutate brută: 2,21 kg
• Greutate netă: 0,81 kg
• Greutate proprie: 1,4 kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Număr de ambalaje: 6
•
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