
 

Philips
PC-headset

SHM3400
Ultiem persoonlijk plezier

Bass Beat-openingen
De lichtgewicht instelbare hoofdband en het geweldige basgeluid van de SHM3400-
stereohoofdtelefoon nemen u mee naar een wereld vol PC-muziek en video. Tevens 
biedt het apparaat duidelijke VoIP-communicatie.

Geluid van topklasse
• Fantastische geluidsprestaties
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Duidelijke spraaktransmissie
• Mute- en volumeregeling in het snoer
• Rondom ontvangend ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
 



 Fantastische geluidsprestaties
Voor de beste akoestiek en een goede, heldere 
geluidskwaliteit

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.

Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen.

Mute- en volumeregeling in het snoer
Demp uw stem of pas het volume aan zonder dat u 
naar het audio-apparaat hoeft te gaan.

Licht ontwerp
De duurzame, lichte kwaliteitsmaterialen vergroten 
het comfort bij langdurig gebruik.

Rondom ontvangend ontwerp
De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor 
geluid vanuit elke richting.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Ferriet
• Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 30 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

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

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 10895 99800 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
19,7 x 24,8 x 5,6 cm

• Brutogewicht: 0,202 kg
• Nettogewicht: 0,079 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,123 kg

Binnendoos
• EAN: 87 10895 99801 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 27,5 x 20,9 x 35,8 cm
• Brutogewicht: 1,49 kg
• Nettogewicht: 1,21 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,28 kg

Omdoos
• EAN: 87 10895 99802 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 43,6 x 37,6 x 56,8 cm
• Brutogewicht: 7,2 kg
• Nettogewicht: 4,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,3 kg
•
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