
 

 

Philips
Notebookheadset

SHM6600
Plezierig chatten

De ideale metgezel voor uw notebook
Deze headset is ideaal voor mensen die onderweg perfect geluid met optimaal comfort 
willen. Het gebogen akoestische ontwerp sluit omgevingsgeluid buiten en dankzij de 
uiterst gevoelige microfoon bent u verzekerd van een glasheldere spraakoverdracht.

Geluid om van te genieten
• Akoestische openingen voor een goed uitgebalanceerd, realistisch geluid
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

Altijd duidelijk geluid
• Uiterst gevoelige microfoon voor duidelijke spraakopnamen

Passend voor iedereen
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren
• Zachte siliconen oorkussens passen goed in uw oor

Superhandig
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik



 Past in alle oren
U kunt kiezen uit 3 verwisselbare oordopjes, van 
klein tot groot, dus er is altijd wel een paar waarmee 
deze Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Akoestische openingen
Door de akoestische openingen kan lucht door de 
oorluidspreker stromen, waardoor de hoge tonen 
en basgeluiden worden uitgebalanceerd, en het 
geluid ronder en realistischer wordt.

Voor gericht geluid
Het ontwerp van het gebogen akoestische kanaal 
lijkt op de menselijke gehoorgang, zodat de 
geluidsgolven uit de luidspreker precies en met het 
zuiverste geluid naar uw trommelvlies worden 
geleid.

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. Zo 
krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een lager volume 
en heeft de batterij een langere levensduur.

Zachte siliconen oorkussens
Dankzij de zachte siliconen oorkussens passen ze 
goed in uw oor voor uren draagcomfort
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Gewicht: 0,027 kg

Ontwerp
• Draagstijl: In het oor

Geluid
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

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

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 49985 3
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,0625 kg
• Nettogewicht: 0,027 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0355 kg

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Binnendoos (L x B x H): 20 x 19 x 11 cm
• Brutogewicht: 0,525 kg
• Nettogewicht: 0,162 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,363 kg

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Omdoos (L x B x H): 41 x 22 x 26 cm
• Brutogewicht: 2,43 kg
• Nettogewicht: 0,648 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,782 kg
•
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