
 

 

Philips
PC-spil-headset

SHG8200
Professionelle spil

Lyden som våben
Philips SHG8200/10 er et professionelt gamer-headset, som leverer 3D-lyd ved at gengive 

rumvirkningen, så du bedre kan høre, hvor dine fjender kommer fra. Det har intuitive betjeningsknapper 

på ørestykket og en perfekt pasform, som gør det behageligt selv til lange missioner.

Omsluttende 3D-lyd, hør lyd fra alle sider
• SRS surround-lyd for fuld fordybelse i spillet
• Finindstillede 40 mm drivere leverer ægte klarhed

Absolut komfort til lange missioner
• Let over-øret-design giver længere tids spillekomfort
• Den indvendige hovedbøjle med fjeder kan justeres automatisk for maksimal komfort
• Puder i kunstlæder for avanceret spillekomfort

Klar til din mission
• 360 graders mikrofon fanger alle dine kommandoer
• Den udtrækkelige mikrofon gemmer sig inde i ørestykket
• Betjeningsknapper til lydstyrke og til at slå lyden fra på ørestykket for hurtige justeringer
• Plug and play - intet behov for softwareinstallation



 SRS surround-lyd

SRS surround-lyd skaber et overvældende 3D-lydfelt 
og gør lyden bredere og dybere ved at gendanne 
rumvirkningen med mellem- og høje frekvenser, der 
oftest går tabt under afspilningsprocessen. Det 
skaber en mere naturlig lydoplevelse og en mere 
rumlig lyd, så du bedre kan lokalisere, hvor lydene 
kommer fra.

Finindstillede 40 mm drivere

Finindstillede 40 mm neodymdrivere i akustisk 
halvåben konstruktion leverer ægte klarhed, så du 
kan høre hvert et fodtrin.

Automatisk justerbar hovedbøjle

Den automatisk justerbare hovedbøjle med fjeder 
giver maksimal komfort.

Puder i kunstlæder

Disse Philips-hovedtelefoners halvåbne design med 
puder i kunstlæder giver spillekomfort i timevis, og 
du får alligevel ikke varme ører. Den automatisk 
justerbare og lette indvendige hovedbøjle sikrer en 
perfekt og komfortabel pasform.

360 graders mikrofon

Spild ikke værdifuld tid med at justere din mikrofon 
under spillet: 360 graders mikrofon fanger alle dine 
kommandoer og kan trækkes ind i ørestykket, når 
den ikke er i brug.

Betjeningsknapper på ørestykket

Betjeningsknapper til lydstyrke og til at slå lyden fra 
er placeret på ørestykket for nemmere og intuitiv 
styring: Øg eller reducer lydstyrken på det højre 
ørestykke. Tænd eller sluk for mikrofonen på 
venstre ørestykke.
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