
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
notebooka

Zaczep na ucho
Czarna

SHM2100U
Codzienne rozmowy

Lekkość i pewne dopasowanie
Ten zestaw słuchawkowy z pojedynczym, odłączanym zaczepem na głowę jest 
wyposażony w mikrofon z funkcją redukcji szumów. Idealnie nadaje się do codziennych 
rozmów

Pewne dopasowanie
• Zdejmowany zaczep na ucho umożliwia noszenie na lewym lub prawym uchu

Komfort podczas długiego słuchania
• Lekka konstrukcja zaczepu na ucho zapewnia większą wygodę

Wyraźny dźwięk
• Mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala wytłumić dźwięki otoczenia



 Zdejmowany zaczep na ucho
Ten zdejmowany zaczep na ucho umożliwia 
bezpieczne noszenie na lewym lub prawym uchu

Lekki zaczep na ucho
Lekka konstrukcja zaczepu na ucho pozwala 
wygodnie nosić słuchawkę przez długi czas

Mikrofon z funkcją redukcji szumów
Mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala 
wytłumić dźwięki otoczenia, które mogłyby 
rozpraszać słuchających
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 102 dB
• Czułość mikrofonu: 100–10 000 Hz, -42+/- 3 dB
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Średnica głośnika: Przetwornik 15 mm

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

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,7 x 19,9 x 3 cm
• Waga netto: 0,02 kg
• Waga brutto: 0,041 kg
• Ciężar opakowania: 0,021 kg
• EAN: 87 12581 49988 4
• Liczba produktów w zestawie: 1

• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,5 x 15,8 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,33 kg
• Waga netto: 0,12 kg
• Ciężar opakowania: 0,21 kg
• EAN: 87 12581 49990 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,1 x 22,2 x 24,5 cm
• Waga brutto: 1,68 kg
• Waga netto: 0,48 kg
• Ciężar opakowania: 1,20 kg
• EAN: 87 12581 49989 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Wzornictwo
• Sposób noszenia: Douszne, Zaczep na ucho
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy do notebooka
Zaczep na ucho Czarna
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