
 

Philips
PC-hodesett

SHM7110
PC-hodesett som kan tilpasses

Den perfekte partner for bærbare og stasjonære datamaskiner
Med denne stilige PC-løsningen kan du skreddersy hodesettet med øredeksler som kan 
tilpasses. Med krystallklar stemmeoverføring og en komfortabel hodebånddesign kan du 
chatte komfortabelt i timesvis.

Gjør PC-opplevelsen rikere
• Øredeksler som kan tilpasses

Kvalitetslyd
• 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

Klar stemmeoverføring
• Høyfølsom mikrofon for klart talemottak

Enkel og komfortabel å bruke
• Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
• Juster dem for ekstra komfort når du bruker dem over lengre tid

Utrolig praktisk
• In-line-kontroll og volumkontroll
 



 PC-hodesett som kan tilpasses
Øredekslene som kan tilpasses, på dette PC-
hodesettet gjør at du kan bruke deksler som passer 
din personlige stil.

Komfortable øreputer
Den spesielle formen og de luksuriøse materialene 
som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning 
for maksimal komfort. De forhindrer også 
lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er 
formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

40 mm høyttalerdriver
Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av 
komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, 
men likevel kraftig element som gjengir lyd uten 
hørbar forvrengning.

Høyfølsom mikrofon
Dette PC-hodesettet er den perfekte løsningen med 
sin høyfølsomme mikrofon som fanger opp 
stemmene for klare og uforstyrrede samtaler på 
nettet.

Justerbar komfortnivå
Uansett hvordan du vil bruke hodetelefonene vil det 
unike hodebåndet alltid være tilpasset og 
komfortabelt å bruke. De har høydejustering, og du 
kan bruke dem lenge om gangen.

In-line-kontroll og volumkontroll
Demp stemmen din eller juster volumet uten å måtte 
gå til lydkildeenheten
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Utforming
• Bruksmåte: Hodebånd

Lyd
• Akustisk system: Halvåpen
• Magnettype: Neodym
• Frekvensområde: 18–22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 100 mW
• Mikrofonkassett: 6 mm
• Følsomhet: 110 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk
• Mikrofonfølsomhet: 20–10 000 Hz, -40 dB

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 2 m
• Kontakt: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Anvendelighet
• Volumkontroll
• Demp-knapp

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 16,5 x 19 x 6,8 cm
• Vekt: 0,113 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Bruttovekt: 0,241 kg
• Nettovekt: 0,113 kg
• Taravekt: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Innereske
• Innereske (L x B x H): 42 x 26,5 x 28,2 cm
• Bruttovekt: 1,9 kg
• Nettovekt: 0,678 kg
• Taravekt: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Antall emballasjer: 6

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 55 x 44,5 x 61 cm
• Bruttovekt: 10 kg
• Nettovekt: 2,712 kg
• Taravekt: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Antall emballasjer: 24
•
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