
 

 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

• Fita para pescoço
• Prata

SHM6103U
Conversar e jogar

Ideal para comunicação na Internet e jogos de PC
Finalmente, uns auscultadores com design leve da fita para o pescoço que maximizam o conforto para 

sessões prolongadas de jogos, improvisações de música ou conversas com os amigos. Os controlos de 

voz e de corte do som no fio são fáceis de utilizar e pode ajustar o microfone para uma captação clara 

da voz.

Conversação sem ruídos em qualquer altura
• Microfone de elevada sensibilidade para captura nítida da voz

O prazer de ouvir
• Com sintonização acústica para maior equilíbrio com graves ricos
• Altifalantes potentes proporcionam um som totalmente equilibrado

Feito à sua medida
• O design com banda de pescoço garante uma utilização confortável
• Maior conforto para uma utilização prolongada

Realmente fácil
• Controlo de volume e sem som na linha



 Design banda de pescoço
A solução ideal para quem se preocupa com o seu 
penteado, esta fita garante horas de conversas e 
música utilizando o seu PC.

Controlo de volume e sem som na linha
Coloque a sua voz em modo de silêncio ou ajuste o 
volume sem ter de ir ao dispositivo da fonte de 
áudio.
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Design
• Estilo de utilização: Fita para pescoço

Som
• Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
• Impedância: 24 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 32
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 50-15 000Hz, -42+/-3 

dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Funcionalidades
• Interruptor Sem som
• Controlo do volume

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,5 x 6,5 cm
• Peso bruto: 0,208 kg
• Peso líquido: 0,071 kg
• Tara: 0,137 kg
• EAN: 87 12581 52446 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,3 x 21 x 21,5 cm
• Peso bruto: 1,692 kg
• Peso líquido: 0,426 kg
• Tara: 1,266 kg
• EAN: 87 12581 52447 0
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Especificações
Conjunto de auscultadores para PC
Fita para pescoço Prata
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