
 

 

Philips
Headset för datorspel

Indragbar mikrofon
Svart

SHG8200
Proffsigt spelande

Ljud som ett vapen
Det här Philips SHG8200/10-headsetet för proffsigt spelande ger 3D-ljud genom att återställa 
ledljud så att du bättre hör var dina fiender kommer ifrån. Det ger perfekt passform och 
komfort för långa uppdrag och har intuitiva kontroller på öronsnäckans hölje.

uppslukande 3D-ljud. Hör ljudet från alla vinklar
• SRS-surroundljud för en uppslukande spelupplevelse
• Finjusterade 40 mm högtalarelement ger verklig skärpa

Fullständig komfort för långa uppdrag
• Lätt över-örat-modell för bekvämt spelande under längre tid
• Fjäderbelastat inre huvudband som anpassas automatiskt för bästa möjliga komfort
• Konstläderkuddar för förstklassig spelkomfort

Redo för uppdrag
• 360-graders mikrofon fångar upp alla dina kommandon
• Indragbar mikrofon kan gömmas i öronsnäckan
• Ljudkontroller på höljet för snabb justering
• Plug & play – ingen programvaruinstallation krävs



 SRS-surroundljud

SRS-surroundljud skapar ett uppslukande 3D-ljudfält 
samt breddar och fördjupar ljudet genom att 
återställa medelhögfrekventa och högfrekventa 
ledljud som vanligtvis går förlorade vid uppspelning. 
Det skapar en mer naturlig lyssnarupplevelse och en 
rymligare känsla så att du enklare kan avgöra var 
ljuden kommer från.

Finjusterade 40 mm högtalarelement

Finjusterade 40 mm neodymelement i en halvöppen 
konstruktion ger verklig skärpa så att du hör varenda 
fotsteg.

Inre huvudband som anpassas 
automatiskt

Huvudbandet mad autoanpassning är fjäderbelastat 
för bästa möjliga komfort.

Konstläderkuddar

Den halvöppna över-örat-modellen av hörlurar från 
Philips med konstläderkuddar gör att du kan spela i 
timmar i sträck utan att det blir hett om öronen. Det 
lätta inre huvudbandet anpassas automatiskt för 
perfekt passform.

360-graders mikrofon

Förlora inte dyrbar tid på att ställa in mikrofonen när 
du spelar: En 360-graders mikrofon fångar upp alla 
kommandon och kan dras in i höljet när den inte 
används.

Kontroller på höljet

Ljudkontrollerna sitter på höljet för enkel och 
intuitiv kontroll: Höj eller sänk volymen via 
kontrollerna på den högra öronsnäckans hölje. Slå av 
eller på mikrofonen via den vänstra öronsnäckan.
SHG8200/10

Specifikationer
Design
• Bärstil: Huvudband

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: NdFeB
• Typ: Dynamisk
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Högtalardiameter: 40 mm
• Hörlurarnas frekvensomfång: 20–22 000 Hz
• Hörlurarnas impedans: 28 Ohm
• Hörlurarnas känslighet: 100 dB
• Mikrofonens frekvensomfång: 100–10 000 Hz
• Mikrofonens impedans: 2,2 k Ohm
• Mikrofonkänslighet: –40 dB
• Mikrofonkassett: 6 mm

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm + USB
• Kabeltyp: Koppar

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp – på höljet på vänster sida
• Volymkontroll – på höljet på höger sida

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• EAN: 87 12581 62614 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 29 x 11 cm
• Bruttovikt: 0,58 kg
• Nettovikt: 0,294 kg
• Taravikt: 0,286 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 87 12581 62614 0
• Yttre kartong (L x B x H): 35,3 x 26,3 x 30 cm
• Bruttovikt: 2,32 kg
• Nettovikt: 0,882 kg
• Taravikt: 1,438 kg
•
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