
 

 

Philips
Headset för datorn

On-ear
Svart

SHM3560
Naturtroget ljud

Lätt och bekvämt
Med det här headsetet får du naturlig ljud- och röståtergivning, för dig och andra. Lätt design 
gör det bekvämt att använda länge. Det levereras med en kontroll för ljudavstängning och 
volym och är kompatibelt med bärbara datormodeller med en 3,5 mm-kontakt.

Tydligt ljud
• 32 mm element ger tydligt ljud

Längre lyssnarkomfort
• Justerbar och lätt modell som är bekväm att använda länge

Naturtroget ljud
• Justerbar och roterbar mikrofon med brusreducering

Allt under kontroll
• Inbyggd ljudavstängnings- och volymkontroll för snabba justeringar

Kompatibel med bärbara datorer med ett uttag
• Kombikontakt för användning med 3,5 mm-enkeluttag



 32 mm element för tydligt ljud

Akustiskt justerade, 32 mm neodymhögtalarelement 
ger absolut ljudkvalitet

Justerbar och lätt design

Det lätta huvudbandet gör att du kan använda den 
länge utan att den trycker mot huvudet eller blir för 
varm.

Mikrofon med brusreducering

Den justerbara och roterbara mikrofonen med 
brusreducering fångar upp din röst tydligt och utan 
omgivande ljud.

Kombikontakt
Kombikontakten ger kompabilitet med bärbara 
datorer som har kombinerat hörlurs- och 
mikrofonuttag. Den gör även att du kan lyssna på 
musik (och chatta) från vissa andra enheter med 3,5 
mm-enkeluttag

Inbyggd ljudavstängnings- och 
volymkontroll

Praktisk inbyggd ljudavstängnings- och volymkontroll 
för snabba justeringar
SHM3560/10

Specifikationer
Design
• Bärstil: Huvudband

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Membran: Ferrit
• Magnettyp: NdFeB
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Mikrofonkassett: 6 mm
• Känslighet: 98 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: -45+/-3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 1 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14,8 x 16,7 x 5,5 cm
• Vikt: 0,0855 kg

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Bruttovikt: 0,1576 kg
• Nettovikt: 0,0855 kg
• Taravikt: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,152 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Nettovikt: 0,5130 kg
• Taravikt: 0,6390 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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