
 

 

Philips
PC-headset

SHM6500
Chat og musik

Perfekt til chat og musik
Letvægtsheadset i fuld størrelse med fuldt justerbar hovedbøjle og ørekapsler giver 
perfekt tilpasning og en behagelig lytteoplevelse

Lydgengivelse i høj kvalitet
• Kraftige, akustisk afstemte højttalere giver superb lyd
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Du glemmer, du har dem på
• Ekstra komfort med fuldt polstrede ørebøffer

Klar tale hver gang
• Aftagelig og justerbar mikrofonarm

Ultimativ komfort
• In-line-knap til just. og afbr. af lyd



 Kraftig højttaler

Kraftige akustisk afstemte højttalere giver superb 
lyd, når du hører musik, ser film eller spiller spil.

Fuldt polstrede ørebøffer

Ekstra komfort med fuldt polstrede ørebøffer

Aftagelig og justerbar

Design med aftagelig og justerbar mikrofonarm giver 
dig mulighed for at snakke og lytte til musik når som 
helst og hvor som helst
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Design
• Bærestil: Hovedbøjle

Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Frekvenskurve: 16 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 500 mW
• Følsomhed: 93 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Mikrofonkapsel: 4 mm
• Følsomhed (mikrofon): -42 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Kontakt til lydløs
• Lydstyrke

Emballagens mål
• Emballagetype: Vinduesboks
• Antal medfølgende produkter: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Mål på emballage (B x H x D): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Bruttovægt: 0,3905 kg
• Nettovægt: 0,2094 kg
• Taravægt: 0,1811 kg

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Ydre indpakning (L x B x H): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Bruttovægt: 1,403 kg
• Nettovægt: 0,6282 kg
• Taravægt: 0,7748 kg
•
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