
 

 

Philips
PC-headset

SHM6103
PC-stereo-headset

PC VoIP
Disse hovedtelefoner giver stereolyd og har en justerbar mikrofon, der fanger stemmen 
optimalt. De er lette, passer sikkert og leveres desuden med en lydstyrkekontrol med 
lydløsfunktion på ledningen.

Klar stemmeoverførsel
• Følsom, retningsbestemt mikrofon giver tydelig taleoptagelse
• Anbring mikrofonen, så du optimerer stemmeoptagelsen.

Lydgengivelse i høj kvalitet
• Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet
• Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd

Nem og komfortabel at have på
• Komforten er forbedret til lang tids brug.

Ultimativ komfort
• In-line-knap til just. og afbr. af lyd



 Bass Beat-porte
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre 
lyd med en fyldig dyb bas.

Følsom, retningsbestemt mikrofon
Sikrer, at mikrofonen altid er i en position, hvor den 
kan opfange din stemme

Justérbar mikrofon
Denne nemt justérbare arm sikrer, at mikrofonen 
altid er optimalt placeret til optagelse af din stemme.

Komfortabel at bære
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i 
ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

In-line-knap til just. og afbr. af lyd
Afbryd din stemme eller juster lydstyrken, uden at 
det er nødvendigt at gå hen til lydkilden.
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Design
• Bærestil: Halsrem

Lyd
• Frekvenskurve: 12 - 22.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 32
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 50 -15000 Hz, - 42 +/-3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Kontakt til lydløs
• Lydstyrke

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17,9 x 22,3 x 5,8 cm

• Bruttovægt: 0,194 kg
• Nettovægt: 0,071 kg
• Taravægt: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

35,8 x 18,9 x 25 cm
• Bruttovægt: 1,37 kg
• Nettovægt: 0,426 kg
• Taravægt: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Bruttovægt: 6,79 kg
• Nettovægt: 1,704 kg
• Taravægt: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Antal forbrugeremballager: 24
•
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