
 

 

Philips
Notebookheadset

SHM6110
Babbelen met stijl

De ideale metgezel voor uw notebook en desktop
Onderweg is comfort van het grootste belang, maar een nekband die uw kapsel ontziet is ook niet 

verkeerd. Met de verwisselbare oorschelpen past u deze headset eenvoudig aan uw stemming en outfit 

aan. Uiteraard kunt u rekenen op geluid van topkwaliteit. Voor u het weet, hebt u een paar uur 

volgebabbeld!

Altijd duidelijk geluid
• Uiterst gevoelige microfoon voor duidelijke spraakopnamen

Passend voor iedereen
• Aanpasbare oorschelpen
• Dankzij de nekband is de PC-headset comfortabel om te dragen

Geluid om van te genieten
• Akoestisch afgestemd voor betere balans met rijke bas

Superhandig
• Mute- en volumeregeling in het snoer
• Geschikt voor MAC en PC



 Akoestisch afgestemd
Door deskundige akoestische afstemming van de 
luidsprekerelementen wordt puur, gebalanceerd 
geluid bereikt. Met name de hoge tonen en lage 
bastonen worden nauwkeuriger weergegeven.

Aanpasbare PC-headset
Met de aanpasbare oorschelpen van deze PC-
headset kunt u zich onderscheiden door de 
oorschelpen aan uw persoonlijke stijl aan te passen.

Uiterst gevoelige microfoon
Deze PC-headset is de perfecte oplossing voor 
duidelijke en ononderbroken gesprekken, omdat de 
headset wordt geleverd met een uiterst gevoelige 
microfoon.

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

Nekband
Met deze nekbandheadset kunt u uren chatten en 
muziek luisteren op uw PC zonder zorgen om uw 
kapsel.
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Geluid
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 109 dB
• Diameter van de luidspreker: 30
• Gevoeligheid van de microfoon: 40 - 12.000 Hz, -

38 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 2 x 3,5 mm

Gemak
• Mute-knop
• Volumeregeling

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Gewicht: 0,062 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19 x 23 x 7,8 cm
• Brutogewicht: 0,187 kg
• Nettogewicht: 0,081 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 39,5 x 24 x 24,8 cm
• Brutogewicht: 1,5 kg
• Nettogewicht: 0,486 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 52 x 42,5 x 57 cm
• Brutogewicht: 7,8 kg
• Nettogewicht: 1,944 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
•
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