
 

 

Philips
PC-headset

SHM7000
Fjerlet

Det ultralette hovedbøjledesign sammen med de bløde ørepuder er så behageligt, at det 
føles, som om du ikke har det på, selv når du bruger dem i lang tid ad gangen. 
Ørekapslerne fås også i roterbar udgave, så de kan pakkes fladt sammen.

Som skabt til dig
• Ultralet hovedbøjle og bløde ørepuder sikrer komfort
• Roterbare ørepuder sikrer flad opbevaring
• Combined-Plug-design sikrer, at du kan holde styr på stik og kabler

Nyd at lytte
• 30 mm kraftfulde højttalere giver en velafbalanceret lyd.
• Lydstyrke og mulighed for at slå lyden fra giver dig fuld kontrol over opkald og musik

Klar tale hver gang
• Meget følsom mikrofon sikrer klar stemmegengivelse



 Ultralet hovedbøjle
Den ultralette hovedbøjle og de bløde ørepuder er 
så lette og behagelige, at det føles, som om du ikke 
har dem på, selv når du bruger dem i lang tid ad 
gangen.

30 mm kraftfulde højttalere
30 mm kraftfulde højttalere giver en velafbalanceret 
lyd.

Lydstyrke og mulighed for at slå lyden 
fra
Med in-line-funktionen til lydløs funktion og 
lydstyrkekontrol har du fuld kontrol over opkald og 
musik

Meget følsom in-line-mikrofon
Dette PC-headset er den perfekte løsning til tydelige 
online-samtaler uden forstyrrelser, da de leveres 
med en meget følsom mikrofon, der registrerer 
stemmerne.

Roterbare ørepuder
Du kan rotere ørepuderne og pakke headsettet 
sammen, så du nemt kan have det med.

Combined-Plug-design
Combined-Plug-design sikrer, at du kan holde styr på 
stik og kabler, så du kan nyde musik på din PC. De 
fleste PC-headset har to lydstik - 1 til mikrofonen og 
1 til højttaleren. Men hvis du lytter til din 
yndlingsmusik, har du jo ikke lyst til, at det andet stik 
skal hænge løst. Vores Combined-Plug-design er en 
enkel men smart funktion, der giver dig mulighed for 
nemt at komme af med det andet stik. Ingen 
løsthængende stik. Ingen løse ledninger. Ingen 
problemer.
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Design
• Bærestil: Hovedbøjle

Lyd
• Frekvenskurve: 18 - 22.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 110 dB
• Højttalerdiameter: 30 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 100 -15.000 Hz, -42 dB
• Akustisk konstruktion: Åben
• Membran: Mylar Dome

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22 x 4 cm
• Bruttovægt: 0,20034 kg
• Nettovægt: 0,07983 kg
• Taravægt: 0,12051 kg
• EAN: 87 12581 58861 8

• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Vinduesboks

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 48 x 28,3 x 44,8 cm
• Bruttovægt: 6,42493 kg
• Nettovægt: 1,91592 kg
• Taravægt: 4,50901 kg
• EAN: 87 12581 58862 5
• Antal forbrugeremballager: 24

Komfort
• Kontakt til lydløs
• Lydstyrke

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,36939 kg
• GTIN: 2 87 12581 58861 2
• Indvendig emballage (L x B x H): 

26,5 x 22,8 x 20,5 cm
• Nettovægt: 0,47898 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• Taravægt: 0,89041 kg

Produktmål
• Produktmål inkl. stander (B x H x D): 

14,5 x 18 x 2,3 cm
• Vægt (inkl. holder): 0,076 kg
•
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