
 

 

Philips
Cască pentru jocuri pe PC

Microfon retractabil
Negru

SHG8000
Pentru jocuri

Ascultă cum se apropie inamicii
Aceste căşti pentru jocuri Philips SHG8000/10 asigură o claritate autentică, pentru a putea auzi 
fiecare pas prin intermediul unor drivere bine reglate, de 40 mm. Asigură o potrivire perfectă şi un 
confort absolut, pentru misiuni de durată. Sunt prevăzute cu comenzi pe cască intuitive.

Sunet puternic - ascultă cum se apropie inamicii
• Driverele de 40 mm cu reglare fină oferă o claritate reală

Confort absolut pentru misiuni de durată
• Design ușor cu atașare pe ureche pentru confort îndelungat în joc
• Reglare auto a benzii de susţinere interioare cu arc pentru confort maxim
• Pernuţe din imitaţie de piele pentru confort în timpul unei experienţe de joc avansate

Pregătite de misiune
• Microfonul 360 de grade detectează toate comenzile dvs.
• Microfonul retractabil se ascunde în interiorul căștii
• Dezactivarea sonorului și controlul volumului pe cască pentru reglări rapide



 Drivere de 40 mm cu reglare fină

Driverul de 40 mm din neodim cu reglare fină în 
construcţie semideschisă oferă claritate desăvârșită 
ca să poţi auzi fiecare pas.

Bandă de susţinere interioară 
autoajustabilă

Banda de susţinere autoajustabilă este prevăzută cu 
un arc pentru confort maxim.

Pernuţe din imitaţie de piele

Designul semideschis circumaural cu pernuţe din 
imitaţie de piele al acestor căști Philips oferă ore de 

jocuri fără să îţi încălzească urechile. Banda de 
susţinere interioară autoajustabilă asigură fixare 
perfectă.

Microfon ajustabil la 360 de grade

Nu pierde timpul ajustând microfonul în timpul 
jocului: Microfonul ajustabil la 360 de grade îţi preia 
toate comenzile și poate fi retractat în jurul căștii 
atunci când nu este folosit.

Comenzi pe cască

Comenzile de dezactivare a sonorului și de reglare a 
volumului se află pe cască pentru a fi folosite mai 
ușor: Poţi să crești sau să reduci volumul chiar cu 
casca dreaptă. Activează sau dezactivează microfonul 
cu ajutorul comenzii de pe casca stângă.
SHG8000/10

Specificaţii
Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Tip magnet: NdFeB
• Tip: Dinamic
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Diametru difuzor: 40 mm
• Răspuns în frecvenţă căști: 20 - 22 000 Hz
• Impedanţă căști: 28 Ohm
• Sensibilitate căști: 100 dB
• Răspuns în frecvenţă microfon: 100 - 10 000 Hz
• Impedanţă microfon: 2,2 kOhmi
• Sensibilitatea microfonului: -40 dB
• Cartuș microfon: 6 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Confort
• Comutator dezactivare sonor - Casca stângă
• Controlul volumului - Casca dreaptă

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• EAN: 87 12581 62622 8
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24 x 29 x 11 cm
• Greutate brută: 0,553 kg
• Greutate netă: 0,267 kg
• Greutate proprie: 0,286 kg

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 1 87 12581 62622 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35,3 x 26,3 x 30 cm
• Greutate brută: 2,237 kg
• Greutate netă: 0,801 kg
• Greutate proprie: 1,436 kg
•
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