
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM6110
Chatta med stil

Det perfekta tillbehöret för bärbara och stationära datorer
Komfort är viktigt när du är på språng och med den här halsremsdesignen hålls frisyren 
intakt. Du kan anpassa headsetets öronsnäckor så att de passar ditt humör och din stil – 
chatta bekvämt i flera timmar med klar röstöverföring.

Chatt med klart ljud varje gång
• Mycket känslig mikrofon för tydlig röstupptagning

Gjort för att passa dig
• Anpassningsbara öronsnäckor
• Nackband ger bekväm användning

Lyssna och njut
• Akustiskt finjusterat för bättre balans och fyllig bas

Verkligen enkelt
• Tyst- och volymkontroll för linjeingång
• Jag fungerar med MAC och PC



 Akustiskt finjusterat
Rent balanserat ljud uppnås genom exakt akustisk 
finjustering av högtalarelementen. Särskilt höga 
toner och djup bas återges med större exakthet.

Anpassningsbart datorheadset
De anpassningsbara öronsnäckorna på det här 
datorheadsetet gör att du kan utmärka dig med 
öronsnäckor som passar din personliga stil.

Mycket känslig mikrofon
Det här datorheadsetet är den perfekta lösningen för 
tydliga onlinesamtal utan avbrott eftersom det har en 
mycket känslig mikrofon.

Tyst- och volymkontroll för linjeingång
Tysta din röst eller ändra volymen utan att behöva gå 
fram till ljudkällan.

Nackband
Det här headsetet med nackband är den perfekta 
lösningen för den som bryr sig om frisyren och det 
passar utmärkt för att chatta och lyssna på musik på 
datorn i flera timmar.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 109 dB
• Högtalardiameter: 30
• Känslighet, mikrofon: 40-12 000 Hz, -38 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp
• Volymkontroll

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Vikt: 0,062 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19 x 23 x 7,8 cm
• Bruttovikt: 0,187 kg
• Nettovikt: 0,081 kg
• Taravikt: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 39,5 x 24 x 24,8 cm
• Bruttovikt: 1,5 kg
• Nettovikt: 0,486 kg
• Taravikt: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 52 x 42,5 x 57 cm
• Bruttovikt: 7,8 kg
• Nettovikt: 1,944 kg
• Taravikt: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Antal konsumentförpackningar: 24
•
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