
 

 

Philips
Headset för bärbar dator

SHM6500
Chatt och musik

Perfekt för chatt och musik
Stora, lätta hörlurar med fullständigt justerbart huvudband och öronkåpor som passar 
utmärkt och gör det behagligt att lyssna på musik

Ljud med hög kvalitet
• Kraftfulla akustiskt finjusterade högtalare för suveränt ljud
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Du glömmer att du har dem på dig!
• Stora mjuka hörlurar för extra komfort

Chatt med klart ljud varje gång
• Löstagbar och justerbar bommikrofon

Maximal bekvämlighet
• Tyst- och volymkontroll för linjeingång



 Kraftfulla högtalare

Kraftfulla akustiskt finjusterade högtalare för 
suveräna ljudprestanda när du lyssnar på musik, tittar 
på film eller spelar spel.

Stora mjuka hörlurar

Stora mjuka hörlurar för extra komfort

Löstagbar och justerbar

Löstagbar och justerbar bommikrofon, så att du kan 
chatta och lyssna på musik när som helst och var som 
helst
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Design
• Bärstil: Huvudband

Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Frekvensåtergivning: 16 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 500 mW
• Känslighet: 93 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Mikrofonkassett: 4 mm
• Känslighet, mikrofon: -42 dB

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

Bekvämlighet
• Ljudavstängningsknapp
• Volymkontroll

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Fönsterenhet
• Antal produkter som medföljer: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Bruttovikt: 0,3905 kg
• Nettovikt: 0,2094 kg
• Taravikt: 0,1811 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Yttre kartong (L x B x H): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Bruttovikt: 1,403 kg
• Nettovikt: 0,6282 kg
• Taravikt: 0,7748 kg
•
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