
 

 

Philips
PC-kuulokkeet

SHM7110U
Lisäbassot

Pehmeillä korvatyynyillä kuuntelet pitempään
Philips SHM7110U/10-sankakuulokkeissa on tarkka mikrofoni, tasapainoinen ääni ja 
lisäbasso. Tee kuulokkeista oman näköisesi mukana toimitetuilla kuvioinneilla tai 
suunnittele omasi. Kuulokkeissa on mykistys ja äänenvoimakkuuden säätö.

Miellyttävä käytössä pitempään
• Säädettävä pehmustettu kuulokesanka takaa täydellisen istuvuuden
• Pehmeät korvatyynyt sopivat pidempäänkin käyttöön

Muokkaa kuulokkeista oman näköisesi – suunnittele oma kuvio
• Mukana 3 kuviota sekä mahdollisuus käyttää haluamaasi mallia

Selkeä ääni
• Tarkka minimikrofoni

Äänen hallinta omissa käsissä
• Mykistys ja äänenvoimakkuuden säätö kuulokkeissa - nopeaa äänenhallintaa

Lisäbassot
• 40 mm:n kaiutinelementit tuottavat lisäbasson



 Mukana 3 korvatyynykuviota
Voit mukauttaa korvatyynyt makusi mukaiseksi 
jollakin mukana tulevasta kolmesta 
korvatyynykuviosta tai voit suunnitella itse oman 
kuviosi

Tarkka minimikrofoni
Vaikka tarkka minimikrofoni onkin kauempana 
suustasi, se poimii äänesi, joten muut voivat kuulla 
sinut selkeästi.

Mykistys ja äänenvoimakkuuden säätö 
kuulokkeissa

Mykistys ja äänenvoimakkuuden säätö kätevästi 
kuulokkeissa helpottaa äänenhallintaa

40 mm:n kaiutinelementeillä lisäbasso
Akustisesti viritetyt 40 mm:n 
neodyymikaiutinelementit takaavat tasapainoisen 
äänen ja vahvan basson

Pehmeät korvatyynyt

Näiden Philips-kuulokkeiden erittäin pehmeät 
korvatyynyt eivät hiosta. Säädettävä pehmustettu 
kuulokesanka takaa täydellisen istuvuuden ilman 
painon tunnetta.
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Muotoilu
• Tyyli: Kuulokesanka

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 18–22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Mikrofonikotelo: 4 mm
• Herkkyys: 110 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Mikrofonin herkkyys: 20–10 000 Hz, -40 dB

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liitin: 2 x 3,5 mm
• Johtotyyppi: Kupari
• Yhteensopiva:: kannettavat tietokoneet, 

älypuhelimet ja tablet-laitteet

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö: KYLLÄ
• Mykistyspainike: KYLLÄ

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Kokonaispaino: 0,322 kg
• Nettopaino: 0,123 kg
• Taara: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 43 x 24,5 x 23 cm
• Kokonaispaino: 2,311 kg
• Nettopaino: 0,738 kg
• Taara: 1,573 kg
• EAN: 87 12581 52443 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 6

Lisätarvikkeet
• Mukana: 2-1-sovitin
•

Tekniset tiedot
PC-kuulokkeet
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