
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
gry na komputerze

SHG8000
Pro Gaming

Usłyszysz zbliżających się wrogów
Zestaw słuchawkowy do profesjonalnej gry SHG8000/10 firmy Philips, wyposażony w precyzyjnie 

dostrojone, 40-milimetrowe przetworniki, zapewnia naprawdę wyraźny dźwięk — dzięki temu możesz 

usłyszeć każdy krok. Zestaw idealnie dopasowuje się do anatomii gracza i gwarantuje pełen komfort 

podczas długich misji. Jest wyposażony w obsługiwane intuicyjnie elementy sterujące znajdujące się na 

słuchawce.

Potężny dźwięk — usłyszysz zbliżających się wrogów
• Precyzyjnie dostrojone 40-milimetrowe przetworniki zapewniają prawdziwie czysty dźwięk

Najwyższy komfort podczas długich misji
• Nauszna, lekka konstrukcja zapewniająca większą wygodę podczas gry
• Sprężynowy wewnętrzny pałąk z automatyczną regulacją zapewnia maksymalny komfort
• Poduszki ze sztucznej skóry dla większego komfortu podczas gry

Przystosowanie do wymagań misji
• Mikrofon umożliwiający odbiór dźwięku w zakresie 360 stopni przyjmie wszystkie polecenia
• Wysuwany mikrofon można w całości schować w słuchawce
• Elementy do sterowania głośnością na słuchawce umożliwiają szybką regulację



 Precyzyjnie dostrojone 40-milimetrowe 
przetworniki

Precyzyjnie dostrojony 40-milimetrowy przetwornik 
neodymowy w półotwartej konstrukcji zapewnia 
prawdziwie czysty dźwięk, dzięki któremu usłyszysz 
każdy krok.

Wewnętrzny pałąk z automatyczną 
regulacją

Sprężynowy wewnętrzny pałąk z automatyczną 
regulacją zapewnia maksymalny komfort

Poduszki ze sztucznej skóry

Słuchawki nauszne Philips o półotwartej konstrukcji 
z poduszkami ze sztucznej skóry zapewniają wygodę 

podczas długich godzin grania i nie powodują 
nagrzewania się uszu. Sprężynowy, lekki wewnętrzny 
pałąk z automatyczną regulacją zapewnia 
maksymalny komfort i dobre dopasowanie.

Wielokierunkowy mikrofon

Nie trać cennego czasu na regulowanie mikrofonu 
podczas gry. Mikrofon umożliwiający odbiór dźwięku 
w zakresie 360 stopni przyjmie wszystkie polecenia i 
można go schować w słuchawce, gdy nie jest 
używany.

Elementy sterujące na słuchawce

Przyciski wyciszenia i głośności znajdują się na 
słuchawce, zapewniając łatwiejszą i intuicyjną 
obsługę. Można zwiększyć lub zmniejszyć głośność na 
prawej słuchawce oraz włączyć lub wyłączyć 
mikrofon na lewej słuchawce.
SHG8000/10

Dane techniczne
Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Typ: Dynamiczne
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Pasmo przenoszenia słuchawek: 20–22 000 Hz
• Impedancja słuchawek: 28 omów
• Czułość słuchawek: 100 dB
• Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100–10 000 Hz
• Impedancja mikrofonu: 2200 omów
• Czułość mikrofonu: -40 dB
• Wkładka mikrofonu: 6 mm

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Przycisk wyciszania — lewa słuchawka
• Regulacja głośności — prawa słuchawka

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Obie
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 87 12581 62622 8
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24 x 29 x 11 cm
• Waga brutto: 0,553 kg
• Waga netto: 0,267 kg
• Ciężar opakowania: 0,286 kg

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 87 12581 62622 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,3 x 26,3 x 30 cm
• Waga brutto: 2,237 kg
• Waga netto: 0,801 kg
• Ciężar opakowania: 1,436 kg
•
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