
 

 

Philips
PC-spil-headset

Aftagelig mikrofon
Sort

SHG7210
PC-spil

Ekstra bas
Dette dedikerede spil-headset leverer ekstra bas, mens de bløde puder giver øget 
bærekomfort til længerevarende spil. Det aftagelige mikrofonrør forbedrer den meget 
følsomme mikrofon, så kommandoer bliver klare.

Ekstra bas
• 40 mm drivere for ekstra bas

Spillekomfort
• Bløde puder giver lang tids spillekomfort

Stemmeklarhed
• Meget følsom minimikrofon til chat i hverdagen
• Aftageligt mikrofonrør giver tydelige stemmekommandoer

Altid i kontrol
• Lydstyrkekontrol og mulighed for at slå lyden fra på ledningen giver hurtig justering



 40 mm neodymdriver

40 mm neodymdriver leverer ekstra bas til en 
fængslende spiloplevelse.

Ekstra bløde puder

Ekstra bløde puder giver forbedret bærekomfort 
selv ved længerevarende spil.

Meget følsom minimikrofon

Det aftagelige mikrofonrør forbedrer ydelsen i den 
meget følsomme mikrofon, så kommandoer bliver 
tydelige.

Lydstyrkekontrol og mulighed for at slå 
lyden fra på ledningen

Praktisk lydstyrke- og lyd fra-kontrol på ledningen 
giver mulighed for hurtig justering.
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Design
• Bærestil: Hovedbøjle

Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Max. belastning: 100 mW
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Hovedtelefonfrekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Hovedtelefonimpedans: 32 ohm
• Hovedtelefonfølsomhed: 98 dB
• Mikrofonfrekvenskurve: 100 - 4.000 Hz
• Mikrofonimpedans: 2,2 kohm
• Mikrofonfølsomhed: -42 dB
• Mikrofonkassette: 4 mm

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Lydstyrke
• Kontakt til lydløs

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 15,6 x 18 x 6,6 cm
• Vægt: 0,12 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Bruttovægt: 0,231 kg
• Nettovægt: 0,12 kg
• Taravægt: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Ydre indpakning (L x B x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Nettovægt: 0,72 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• Taravægt: 1,032 kg
•
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