
 

 

Philips
Náhlavní souprava pro 
notebook

SHM3100
Chatujme

Ideální pro notebook
Tato náhlavní souprava je ideální pro osoby na cestách, které požadují kvalitní zvuk a čistý 
hlas. Miniaturní mikrofon na kabelu je diskrétní a zajišťuje čisté spojení.

Vždy čisté chatování
• Vysoce citlivý mikrofon zřetelně zachycuje hlasy

Vyrobeno pro vás
• Optimální velikost sluchátek do uší pro dokonalé uchycení a pohodlí

Poslouchejte s radostí
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost

Skutečně jednoduché
• Můžete mě použít s počítačem MAC i běžným počítačem



 Vysoce citlivý mikrofon
Tato sluchátka k počítači představují ideální řešení 
pro zřetelné a nepřerušované online rozhovory, 
protože se dodávají s vysoce citlivým mikrofonem, 
který zachycuje hlasy zúčastněných.

Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Optimální velikost sluchátek do uší
Optimální velikost sluchátek do uší pro dokonalé 
uchycení a pohodlí
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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 20 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 106 dB
• Citlivost mikrofonu: 80–15000 Hz, -42 +/-3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• EAN: 87 10895 92679 9
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,7 x 22 x 2,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,07 kg

• Čistá hmotnost: 0,029 kg
• Hmotnost obalu: 0,041 kg

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• EAN: 87 10895 92680 5
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,578 kg
• Čistá hmotnost: 0,42 kg
• Hmotnost obalu: 0,158 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 96
• EAN: 87 10895 95219 4
• Vnější obal (D x Š x V): 48 x 40 x 48 cm
• Hrubá hmotnost: 10,49 kg
• Čistá hmotnost: 2,784 kg
• Hmotnost obalu: 7,706 kg
•

Specifikace
Náhlavní souprava pro notebook
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