
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM6103
Stereo PC slúchadlá

PC VoIP
Tieto slúchadlá zaručujú stereofónny zvukový výkon a nastaviteľný mikrofón pre 
optimálne zaznamenanie hlasu. Poskytujú jednoduchý komfort a bezpečné uchytenie a 
tiež sa dodávajú s ovládaním hlasitosti na kábli s funkciou stlmenia.

Čistý prenos hlasu
• Citlivý smerový mikrofón na prenos čistého hlasu
• Nastavte mikrofón na optimálne snímanie hlasu

Kvalitný zvukový výkon
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Jednoduché a pohodlné obliekanie
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní

Maximálne pohodlie
• Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli



 Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Citlivý smerový mikrofón
Na nepretržité zaistenie optimálneho umiestnenia 
mikrofónu pre zachytenie vášho hlasu.

Nastaviteľný mikrofón
Toto jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje 
optimálnu polohu mikrofónu na snímanie hlasu.

Pohodlné nosenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

Ovl. hlasitosti/vypnutie zvuku na kábli
Vypnite zvuk alebo upravte hlasitosť bez toho, aby 
ste museli ísť k zdrojovému audio zariadeniu.
SHM6103/00

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2011-09-22

Verzia: 3.0.6

12 NC: 9082 100 09456
EAN: 87 10895 99094 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Dizajn
• Štýl nosenia: Záhlavný oblúk

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 24 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Spínač stlmenia
• Ovlád. hlasitosti

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17,9 x 22,3 x 5.8 cm

• Hmotnosť brutto: 0,194 kg
• Čistá hmotnosť: 0 071 kg
• Hmotnosť obalu: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 35,8 x 18 9 x 25 cm
• Hmotnosť brutto: 1 37 kg
• Čistá hmotnosť: 0,426 kg
• Hmotnosť obalu: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Hmotnosť brutto: 6,79 kg
• Čistá hmotnosť: 1,704 kg
• Hmotnosť obalu: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Počet užívateľských balení: 24
•

Technické údaje
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