
 

 

Philips
PC Kulaklığı

• Boyun bandı
• Gümüș

SHM6103U
Sohbet ve oyun

Internet üzerinden iletişim ve PC oyunları için ideal
Daha uzun süre oyun oynamaya, müzik dinlemeye veya arkadaşlarla sohbet etmeye olanak sağlayan hafif 

boyun bandı tasarımına sahip kulaklık sizlerle. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü kolay 

kullanım olanağı sağlarken, sesleri daha net alacak şekilde mikrofonu ayarlayabilirsiniz.

Her seferinde anlașılır sohbet
• Yüksek hassaslıkta mikrofon ile net ses alımı

Dinleme keyfi
• Zengin bas ile daha iyi denge için akustik olarak ayarlanmıștır
• Tam dengeli ses çıkıșı veren güçlü hoparlörler

Sizi düșünerek üretildi
• Boyun bandı tasarımı, bandı rahat bir șekilde kullanabilmenizi sağlar
• Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıștır

Gerçekten kolay
• Hat üstü ses kapama ve seviye kontrolü



 Boyun bandı tasarımı
Saçına özen gösterenler için ideal çözüm olan bu 
boyun bandı, bilgisayarınızda saatler süren sohbetler 
ve müzik için mükemmeldir.

Hat üstü ses kapama ve seviye kontrolü
Ses kaynağı cihazına gitmeye gerek olmadan sesi 
kapatın veya seviyesini ayarlayın.
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Tasarım
• Kullanım șıklığı: Boyun bandı

Ses
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 24 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 32
• Tip: Dinamik
• Hassasiyet mikrofon: 50-15000Hz, -42+/-3 dB

Bağlantı
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Konektör: 2 x 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır

Kullanılabilirlik
• Ses kapatma düğmesi
• Ses seviyesi kontrolü

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 17,5 x 6,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,208 kg
• Net ağırlık: 0,071 kg
• Dara ağırlığı: 0,137 kg
• EAN: 87 12581 52446 3
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 37,3 x 21 x 21,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,692 kg
• Net ağırlık: 0,426 kg
• Dara ağırlığı: 1,266 kg
• EAN: 87 12581 52447 0
• Ambalaj sayısı: 6
•
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