
 

 

Philips
Notebookheadset

SHM3600
Comfortabel chatten

De ideale metgezel voor uw notebook
Deze headset is de perfecte keuze voor iedereen die onderweg comfortabel wil genieten van 

kwaliteitsgeluid. Bovendien zijn al uw internetgesprekken glashelder dankzij de minimicrofoon in het 

snoer. Nu kunt u met uw notebook heerlijk ontspannen op internet chatten en naar muziek luisteren.

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
• Dubbele openingen balanceren de hoge geluiden en bastonen

Superhandig
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik



 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

Dubbele openingen
Speciaal ontworpen openingen die de luchtbalans van 
de hoge tonen en bastonen kanaliseren voor een 
luisterervaring die u volledig omringt.
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Ontwerp
• Draagstijl: Oortelefoon

Geluid
• Frequentiebereik: 16 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 108 dB
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

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

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,068 kg
• Nettogewicht: 0,032 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,036 kg

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Binnendoos (L x B x H): 20 x 19 x 11 cm
• Brutogewicht: 0,5086 kg
• Nettogewicht: 0,192 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3166 kg

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Omdoos (L x B x H): 40,5 x 21 x 25,5 cm
• Brutogewicht: 2,555 kg
• Nettogewicht: 0,768 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,787 kg
•
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