
 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

SHM6103
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy do komputera
Komunikacja głosowa VoIP
Zestaw słuchawkowy gwarantuje doskonały dźwięk stereo. Regulowany mikrofon 
zapewnia optymalne odbieranie głosu. Zestaw jest dość lekki i pewnie się dopasowuje. 
Wyposażony jest w regulację głośności na przewodzie z możliwością wyciszenia.

Czysta transmisja głosu
• Czuły mikrofon kierunkowy zapewnia przesyłanie głosu bez zakłóceń
• Możliwość ustawienia mikrofonu w pozycji optymalnej do rejestracji głosu

Wyjątkowa jakość dźwięku
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Łatwe i wygodne w noszeniu
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie

Nadzwyczajna wygoda
• Regulator głośności na przewodzie
 



 Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, 
głębokich tonach niskich.

Czuły mikrofon kierunkowy
Aby mieć pewność, że mikrofon jest ustawiony 
optymalnie do odbioru głosu.

Regulowany mikrofon
Dzięki temu łatwo regulowanemu wysięgnikowi 
mikrofon jest zawsze optymalnie ustawiony w celu 
rejestracji głosu.

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Regulator głośności na przewodzie
Regulator umożliwia wyciszenie głosu i 
dostosowanie głośności bez konieczności jej 
regulacji w urządzeniu źródłowym.
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Wzornictwo
• Styl ubierania: Pałąk na kark

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 12 - 22000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 50 – 15 000 Hz, -42+/-3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Przycisk wyciszania
• Regulator głośności

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,9 x 22,3 x 5,8 cm

• Waga brutto: 0,194 kg
• Waga netto: 0,071 kg
• Ciężar opakowania: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,8 x 18,9 x 25 cm
• Waga brutto: 1,37 kg
• Waga netto: 0,426 kg
• Ciężar opakowania: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Waga brutto: 6,79 kg
• Waga netto: 1,704 kg
• Ciężar opakowania: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
•

Dane techniczne
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