
 

 

Philips
PC-headset

Nekband
Zilver

SHM6103U
Chatten en gamen

Ideaal voor communicatie via internet en PC-games
Eindelijk een lichtgewicht nekbandontwerp dat optimaal comfort biedt bij langdurig 
gamen, muziek luisteren of chatten. Mute- en volumeregeling op het snoer en instelbare 
microfoon voor heldere spraakoverdracht.

Altijd duidelijk geluid
• Uiterst gevoelige microfoon voor duidelijke spraakopnamen

Geluid om van te genieten
• Akoestisch afgestemd voor betere balans met rijke bas
• Krachtige luidsprekers zorgen voor vol en gebalanceerd geluid

Passend voor iedereen
• Dankzij de nekband is de PC-headset comfortabel om te dragen
• Beter comfort voor langdurig gebruik

Superhandig
• Mute- en volumeregeling in het snoer



 Nekband
Met deze nekbandheadset kunt u uren chatten en 
muziek luisteren op uw PC zonder zorgen om uw 
kapsel.

Mute- en volumeregeling in het snoer
Demp uw stem of pas het volume aan zonder dat u 
naar het audio-apparaat hoeft te gaan.
SHM6103U/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 59775
EAN: 87 12581 52446 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
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): 

19,5 x 17,5 x 6,5 cm
• Brutogewicht: 0,208 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,137 kg
• EAN: 87 12581 52446 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 37,3 x 21 x 21,5 cm
• Brutogewicht: 1,692 kg
• Nettogewicht: 0,426 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,266 kg
• EAN: 87 12581 52447 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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