
 

 

Philips
Notebookheadset

Oordopje
Zwart

SHM3100U
Gezellig babbelen

Perfect voor uw notebook
Deze headset is perfect voor mensen die onderweg goed geluid en duidelijke spraak 
willen. De discrete, kleine microfoon in het snoer staat garant voor een heldere 
verbinding.

Altijd duidelijk geluid
• Uiterst gevoelige microfoon voor duidelijke spraakopnamen

Passend voor iedereen
• Oordopjes van optimale grootte voor de beste pasvorm en maximaal comfort

Geluid om van te genieten
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid



 Uiterst gevoelige microfoon
Deze PC-headset is de perfecte oplossing voor 
duidelijke en ononderbroken gesprekken, omdat de 
headset wordt geleverd met een uiterst gevoelige 
microfoon.

Neodymium-magneten
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

Oordopjes van optimale grootte
Oordopjes van optimale grootte voor de beste 
pasvorm en maximaal comfort
SHM3100U/10
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,6 x 4 x 1,25 cm
• Gewicht: 0,027 kg

Ontwerp
• Draagstijl: Oortelefoon

Geluid
• Frequentiebereik: 12 - 20.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Gevoeligheid van de microfoon: 80 - 15000 Hz, -

42+/-3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 2 x 3,5 mm

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy

• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 49991 4
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,0625 kg
• Nettogewicht: 0,027 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0355 kg

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• EAN: 87 12581 49993 8
• Binnendoos (L x B x H): 20 x 19 x 11 cm
• Brutogewicht: 0,52 kg
• Nettogewicht: 0,162 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,358 kg

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• EAN: 87 12581 49992 1
• Omdoos (L x B x H): 41 x 22 x 26 cm
• Brutogewicht: 2,38 kg
• Nettogewicht: 0,648 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,732 kg
•

Specificaties
Notebookheadset
Oordopje Zwart
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