Philips
Headset för datorn

SHM7410U

Dynamiskt ljud
Philips SHM7410-headset för dator ger dig exakt röstöverföring och kristallklart ljud.
Mikrofonen har brusreducering och bekväma, mjuka öronkuddar samt volymkontroll i
sladden med avstängningsfunktion för ljudet.
Tydlig röståtergivning
• Riktmikrofon eliminerar bakgrundsljud
• Mikrofonen är perfekt placerad för röstavläsning
Maximal bekvämlighet
• Justerbart huvudband för varaktig komfort
• 2-till-1-adaptern fungerar på stationära och bärbara datorer
• Kompatibel med smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer
Utmärkt ljudkvalitet
• Högklassiga drivenheter för kvalitet och perfekta ljudprestanda
• Mikrofon med brusreducering filtrerar bort bakgrundsljud

SHM7410U/10

Headset för datorn

Specifikationer
Design

• Bärstil: Hörlurar med huvudband

Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: Öppna
Magnettyp: Neodymium
Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Maximal ineffekt: 100 mW
Mikrofonkassett: 4 mm
Känslighet: 106 dB
Högtalardiameter: 32 mm
Typ: Dynamisk
Känslighet, mikrofon: 50–1 0000 Hz, 42 dB
Mikrofon och reglage: Mikrofon med
brusreducering; inbyggd ljudavstängning och
volymkontroll

Anslutningar

Funktioner
Förpackningens mått

• Förpackningens mått (B x H x D):
19,5 x 22 x 7 cm
• Bruttovikt: 0,296 kg
• Nettovikt: 0,13 kg
• Taravikt: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong

•
•
•
•
•
•

Yttre kartong (L x B x H): 60,8 x 23,5 x 16,4 cm
Bruttovikt: 2,207 kg
Nettovikt: 0,78 kg
Taravikt: 1,427 kg
EAN: 87 12581 52434 0
Antal konsumentförpackningar: 6

• Kabellängd: 3 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Tillbehör

Bekvämlighet

• Produktens mått (B x H x D): 16 x 17,5 x 6,5 cm
• Vikt: 0,13 kg

• Medföljer: 2-till-1-adapter

Produktstorlek

• Volymkontroll
• Ljudavstängningsknapp

•

2-till-1-adapter

Växla enkelt mellan dator och bärbar dator med 2till-1-adaptern.

Justerbart huvudband

En unik huvudbandskonstruktion ger en anpassad
och bekväm passform. Tillsammans med
höjdjusteringen räcker komforten länge.

Lättjusterad bommikrofon

Bommen är lätt att justera och garanterar att
mikrofonen är alltid på rätt plats för att läsa av din
röst.

Högklassiga drivenheter

Akustiskt avstämd design och högklassiga
drivenheter betyder klassens bästa ljudprestanda
och optimal ljudkvalitet.

Brusreducerande mikrofonfilter
Brusreducerande mikrofon filtrerar bort
bakgrundsljud för fantastiska samtal.

Kompatibel med smarttelefon eller
surfplatta

Kompatibel med smarttelefoner, surfplattor och
bärbara datorer.

Riktmikrofon

Riktmikrofonen är gjord för att ta bort bakgrundsljud
och ge tydlig röstöverföring.
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