
 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

SHM7110
Regulowany zestaw słuchawkowy do komputera PC
Idealny do komputera przenośnego i stacjonarnego
To eleganckie rozwiązanie do komputera PC umożliwia dopasowanie zestawu 
słuchawkowego dzięki regulowanym nausznikom. Czysta transmisja głosu i wygodny pałąk na 
kark pozwalają spędzać długie godziny na komfortowym prowadzeniu rozmów na czacie.

Wzbogać swoje doznania podczas korzystania z komputera PC
• Regulowane nauszniki

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

Czysta transmisja głosu
• Mikrofon o dużej czułości zapewnia lepsze przechwytywanie głosu

Łatwe i wygodne w noszeniu
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Dostosuj dopasowanie podczas długiego używania

Nadzwyczajna wygoda
• Regulator głośności na przewodzie
 



 Regulowany zestaw słuchawkowy do 
komputera PC
Regulowane nauszniki tego zestawu słuchawkowego 
do komputera PC wyróżniają się dzięki elementom 
nausznym pasującym do Twojego stylu.

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych zapewniają idealne 
dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają 
także stratom sygnału i polepszają jakość niskich 
tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich 
dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Przetwornik 40 mm
Przetwornik 40 mm jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Mikrofon o dużej czułości
Jeśli chcesz prowadzić wyraźne rozmowy online bez 
żadnych przerw, ten zestaw słuchawkowy do 
komputera PC będzie stanowił idealne rozwiązanie, 
ponieważ jest wyposażony w mikrofon o dużej 
czułości zapewniający lepsze przechwytywanie głosu.

Regulowany poziom wygody
Bez względu na to, jak bardzo lubisz „czuć” swoje 
słuchawki, ta unikatowa konstrukcja pałąka zawsze 
umożliwi Ci dopasowanie wygodnego ustawienia. 
Regulacja wysokości umożliwia wygodne korzystanie 
ze słuchawek przez bardzo długi czas.

Regulator głośności na przewodzie
Regulator umożliwia wyciszenie głosu i 
dostosowanie głośności bez konieczności jej 
regulacji w urządzeniu źródłowym.
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Wzornictwo
• Styl ubierania: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 18–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Kaseta mikrofonu: 6 mm
• Czułość: 110 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 20-10 000 Hz, -40 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Regulator głośności
• Przycisk wyciszania

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16,5 x 19 x 6,8 cm
• Waga: 0,113 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Waga brutto: 0,241 kg
• Waga netto: 0,113 kg
• Ciężar opakowania: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42 x 26,5 x 28,2 cm
• Waga brutto: 1,9 kg
• Waga netto: 0,678 kg
• Ciężar opakowania: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

55 x 44,5 x 61 cm
• Waga brutto: 10 kg
• Waga netto: 2,712 kg
• Ciężar opakowania: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy do komputera PC
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