
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM8000
Chatta var som helst

De kraftfulla högtalarna ger ett välbalanserat ljud. Den inbyggda telefonen tar tydligt upp 
din röst och de bekväma öronkuddarna gör att du kan ha dem på dig hela dagen. Du kan 
dessutom fälla ihop headsetet i ett fodral så att det skyddas och du slipper trassel.

Gjort för att passa dig
• Hopfällbar design, lätt att ta med
• Inbyggd minimikrofon för bekväm användning
• Bekväma kuddar som kan användas länge
• Skyddande fodral

Chatt med klart ljud varje gång
• Mycket känslig mikrofon för tydlig röstupptagning

Lyssna och njut
• Kraftfulla högtalare ger ett fylligt, balanserat ljud



 Hopfällbar design, lätt att ta med

Headsetet är hopfällbart och lätt att bära med sig. Du 
kan nu videochatta var som helst, när som helst.

Bekväma kuddar
Bekväma kuddar som kan användas länge

Inbyggd minimikrofon
Inbyggd minimikrofon för bekväm användning

Mycket känslig mikrofon
Det här datorheadsetet är den perfekta lösningen för 
tydliga onlinesamtal utan avbrott eftersom det har en 
mycket känslig mikrofon.

Kraftfulla högtalare
Det här högtalarelementet är kompakt men ändå 
kraftfullt och ger ett ljud utan störningar, oavsett 
ineffekt.

Skyddande fodral

Sköt om ditt headset och undvik sladdtrassel genom 
att förvara det i det här praktiska mjuka fodralet.
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Design
• Bärstil: Huvudband

Ljud
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 50–15 000 Hz, -42 +/-3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 20 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,125 kg

• Nettovikt: 0,055 kg
• Taravikt: 0,070 kg
• EAN: 87 12581 52450 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 22,2 x 24 cm
• Bruttovikt: 2,19 kg
• Nettovikt: 0,660 kg
• Taravikt: 1,530 kg
• EAN: 87 12581 52451 7
• Antal konsumentförpackningar: 12

Inre kartong
• EAN: 87 12581 53233 8
• Bruttovikt: 0,475 kg
• Inre kartong (L x B x H): 20,5 x 16 x 10,4 cm
• Nettovikt: 0,165 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,310 kg
•
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