
 

 

Philips
PC-headset

SHM6103
Stereoheadset voor de PC

PC VoIP
Deze headset biedt stereoprestaties en heeft een instelbare microfoon voor optimale 
ontvangst. De headset is verder zeer licht in gewicht, is uitgerust met een snoer met 
volumeregeling en mute-functie, en zit stevig op uw hoofd.

Duidelijke spraaktransmissie
• Richtinggevoelige microfoon voor duidelijke spraaktransmissie
• Stel de microfoon in voor optimale spraakopnamen

Geluid van topklasse
• De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Beter comfort voor langdurig gebruik

Ultiem gebruiksgemak
• Mute- en volumeregeling in het snoer



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

Richtinggevoelige microfoon
De microfoon is altijd zo geplaatst dat uw stem 
optimaal wordt opgevangen.

Instelbare microfoon
Dit eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon uw stem altijd optimaal kan ontvangen.

Comfortabel om te dragen
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

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

Geluid
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 32
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

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

Gemak
• Mute-knop
• Volumeregeling

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,9 x 22,3 x 5,8 cm
• Brutogewicht: 0,194 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Brutogewicht: 1,37 kg
• Nettogewicht: 0,426 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Brutogewicht: 6,79 kg
• Nettogewicht: 1,704 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
•
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