
 

 

Philips
PC-spil-headset

Justérbar mikrofon
Sort

SHG7980
Avanceret spil

Eksplosiv bas
Dette dedikerede spil-headset leverer eksplosiv bas og fængslende og virkelighedstro 
digital lyd, så du kan mærke begivenhederne. Over-øret-designet med puder i kunstlæder 
gør det behageligt at have på selv ved længerevarende missioner.

Eksplosiv bas
• Kraftfulde 40 mm drivere leverer eksplosiv bas
• USB-tilslutning for fængslende og virkelighedstro digital lyd
• Digitalt justeret for forbedret ydeevne til spil

Fantastisk komfort til alle missioner
• Let over-øret-design giver længere tids spillekomfort
• Bløde puder i kunstlæder sikrer den bedste pasform

Klare kommandoer i alle situationer
• Aftagelig og justerbar mikrofon til klare kommandoer
• Støjreducerende mikrofon filtrerer baggrundsstøj fra
• Lydstyrkekontrol og mulighed for at slå lyden fra på ledningen giver hurtig justering

Nemt og praktisk
• USB til hurtig og praktisk tilslutning



 40 mm neodymdrivere

Kraftfuld 40 mm driver leverer eksplosiv bas og 
omsluttende, virkelighedstro digital lyd, så du kan 
mærke filmens action.

Over-øret-design giver spillekomfort

Disse Philips-hovedtelefoners rummelige, justerbare 
og lette over-øret-design sikrer perfekt og bekvem 
pasform. Kan bruges i længere tid uden at blive 
varme i kraft af de bløde puder.

Støjreducerende mikrofon

Justerbar støjreducerende mikrofon filtrerer 
distraherende baggrundsstøj fra.

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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Specifikationer
Design
• Bærestil: Hovedtelefoner med krog

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 500 mW
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Hovedtelefonfrekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Hovedtelefonimpedans: 32 ohm
• Hovedtelefonfølsomhed: 93 dB
• Mikrofonfrekvenskurve: 100 - 4.000 Hz
• Mikrofonimpedans: 2,2 kohm
• Mikrofonfølsomhed: -44 dB
• Mikrofonkassette: 4 mm

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: USB
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Kontakt til lydløs
• Lydstyrke

Emballagens mål
• Emballagetype: Emballage
• Antal medfølgende produkter: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Mål på emballage (B x H x D): 19,7 x 26 x 10,6 cm
• Bruttovægt: 0,383 kg
• Nettovægt: 0,216 kg
• Taravægt: 0,167 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 3
• Ydre indpakning (L x B x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Bruttovægt: 1,4114 kg
• Nettovægt: 0,648 kg
• Taravægt: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 18,1 x 19 x 9,9 cm
• Vægt: 0,216 kg
•
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