
 

Philips
Conjunto de auscultadores 
para PC

SHM7110
Conjunto personalizável de auscultadores para PC

O companheiro perfeito para o seu notebook e computador de secretária

Esta elegante solução para PC permite-lhe transformar o seu conjunto de auscultadores 
com protecções acústicas personalizáveis. Com transmissão de voz nítida e um design 
confortável com fita para o pescoço, pode falar durante horas confortavelmente.

Enriqueça a sua experiência de PC
• Almofadas personalizáveis

Som de qualidade
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Transmissão de voz nítida
• Microfone de elevada sensibilidade para captura nítida da voz

Uso fácil e confortável
• Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves
• Personalize o ajuste para conforto extra durante utilização prolongada

O máximo de conveniência
• Controlo de volume e sem som na linha
 



 Conjunto personalizável de 
auscultadores para PC
Escolha as almofadas personalizáveis que mais se 
adequam ao seu estilo e distinga-se da multidão.

Almofadas confortáveis
A forma especial e os materiais de luxo utilizados nas 
almofadas asseguram uma estabilidade perfeita e o 
máximo de conforto. Evitam as perdas de som e 
melhoram o desempenho dos graves. As almofadas 
são concebidas para assentarem perfeitamente à 
volta dos ouvidos.

Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

Microfone de elevada sensibilidade
Se deseja conversas pela Internet nítidas e sem 
interrupções, este conjunto de auscultadores para 
PC é a solução perfeita, pois inclui um microfone de 
elevada sensibilidade.

Nível de conforto ajustável
Independentemente da forma como gosta de 'sentir' 
os seus auscultadores, esta construção única da fita 
para a cabeça irá sempre possibilitar uma adaptação 
personalizada e confortável. Graças ao ajuste da 
altura pode usar os auscultadores confortavelmente 
durante muito mais tempo.

Controlo de volume e sem som na linha
Coloque a sua voz em modo de silêncio ou ajuste o 
volume sem ter de ir ao dispositivo da fonte de 
áudio.
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Design
• Estilo de utilização: Fita para a cabeça

Som
• Sistema acústico: Semi-abertos
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 18 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade: 110 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Sensibilidade do microfone: 20-10 000 Hz, -40 dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cabo: Cobre

Comodidade
• Controlo do volume
• Interruptor Sem som

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 19 x 6,8 cm
• Peso: 0,113 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Peso bruto: 0,241 kg
• Peso líquido: 0,113 kg
• Tara: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

42 x 26,5 x 28,2 cm
• Peso bruto: 1,9 kg
• Peso líquido: 0,678 kg
• Tara: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

55 x 44,5 x 61 cm
• Peso bruto: 10 kg
• Peso líquido: 2,712 kg
• Tara: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Número de embalagens para o consumidor: 24
•
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