
 

 

Philips
PC Kulaklığı

Kulak üstü
Siyah

SHM3560
Net Ses

Hafifliğin konforu
Bu kulaklık hem size hem de karşıdaki kişiye net ses verir. Hafif tasarımı sayesinde uzun 
süre konforlu biçimde kullanabilirsiniz. Kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrollerine 
sahip olan bu kulaklık, 3,5 mm konektörlü dizüstü bilgisayar modelleriyle uyumludur.

Net ses
• 32 mm sürücüler net ses verir

Daha uzun süreli dinleme rahatlığı
• Ayarlanabilir hafif tasarımla uzun süre konforlu kullanım

Net ses
• Ayarlanabilir ve döndürülebilir Gürültü Engelleme özellikli boom mikrofon

Kontrol daima sizde
• Hızlı ayar için kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü

Tek konektör jaklı dizüstü bilgisayarlarla uyumlu
• Tekli 3,5 mm jakla kullanım için kombo fiș



 Net ses için 32 mm sürücüler

Akustik ayarlı 32 mm neodimyum sürücüler mutlak 
ses netliği sağlar

Ayarlanabilir hafif tasarım

Hafif baș bandı tasarımı sayesinde kulaklığı baskı veya 
sıcaklık hissetmeden daha uzun süre rahatça 
takabilirsiniz.

Gürültüyü engelleyen mikrofon

Ayarlanabilen ve döndürülebilen gürültü engelleme 
özellikli mikrofon, sesinizin ortam gürültüsü olmadan 
net biçimde aktarılmasını sağlar.

Kombo fiș
Kombo fiș kombine kulaklık ve mikrofon jakı olan 
dizüstü bilgisayarlarla uyumluluk sağlar. Ayrıca, belirli 
bașka cihazlardan tek bir 3,5 mm jakla müzik 
dinlemenize (ve sohbet etmenize) imkan tanır.

Kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi 
kontrolü

Kullanıșlı kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi 
kontrolleri hızlı ayar yapmaya imkan tanır
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Teknik Özellikler
Tasarım
• Kullanım șıklığı: Baș bandı

Ses
• Akustik sistem: Yarı açık
• Diyafram: Ferrit
• Mıknatıs tipi: NdFeB
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 10 mW
• Mikrofon kartușu: 6 mm
• Hassasiyet: 98 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Tip: Dinamik
• Hassasiyet mikrofon: -45+/-3 dB

Bağlantı
• Kablo uzunluğu: 2m
• Konektör: 1 x 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 14,8 x 16,7 x 5,5 cm
• Ağırlık: 0,0855 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Brüt ağırlık: 0,1576 kg
• Net ağırlık: 0,0855 kg
• Dara ağırlığı: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,152 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Net ağırlık: 0,5130 kg
• Dara ağırlığı: 0,6390 kg
• Ambalaj sayısı: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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