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PC-headset

SHM3300U
Gezellig babbelen

Ideaal voor internetcommunicatie
Wauw! Krachtige luidsprekers voor een rijk en gebalanceerd geluid. Draaibare 
boommicrofoon voor heldere spraakoverdracht en ruisonderdrukkingsfunctie. Draaibare 
oorschelpen bieden extra comfort bij langdurig gebruik.

Altijd duidelijk geluid
• Microfoon met ruisonderdrukking
• Stel de microfoon in voor optimale spraakopnamen

Geluid om van te genieten
• Krachtige luidsprekers zorgen voor vol en gebalanceerd geluid

Passend voor iedereen
• Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik
• Draaibare oorschelpen voor een comfortabele pasvorm



 Microfoon met ruisonderdrukking
Eendimensionale microfoon die overbodig 
achtergrondgeluid weert voor een duidelijke 
spraaktransmissie.

Instelbare microfoon
Dit eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon uw stem altijd optimaal kan ontvangen.

Draaibare oorschelpen
De oorschelpen passen perfect in uw oor, waardoor 
geluid niet verloren gaat en de luisterervaring wordt 
verbeterd. De oorschelpen kunnen omhoog, omlaag, 
naar links en naar rechts bewegen voor een perfecte 
pasvorm en optimaal comfort.

Instelbaar comfortniveau
Deze unieke hoofdbandconstructie geeft u, ongeacht 
uw persoonlijke voorkeur, altijd een comfortabele 
pasvorm. De hoogte kan worden ingesteld, zodat u 
de hoofdtelefoon veel langer op comfortabele wijze 
kunt dragen.
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Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Ferriet
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Microfooncartridge: 5 mm
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 70 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

13,5 x 16 x 3 cm
• Gewicht: 0,05 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,2 x 6,5 cm
• Brutogewicht: 0,207 kg
• Nettogewicht: 0,082 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,125 kg
• EAN: 87 12581 52420 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Vensterdoos

Omdoos
• Brutogewicht: 1,67 kg
• Omdoos (L x B x H): 40,7 x 21,7 x 24,2 cm
• Nettogewicht: 0,492 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,178 kg
• EAN: 87 12581 52421 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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