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Philips
PC-hovedtelefon

SHM7405



 

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Mikrofonkapsel: 5 mm
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 30 -15000 Hz, -38 +/- 3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 3 m
• Stik: USB, 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Komfort
• Lydstyrke

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 20 x 25 x 7,2 cm
• Bruttovægt: 0,256 kg
• Nettovægt: 0,109 kg
• Taravægt: 0,147 kg

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

40,6 x 25,7 x 21,2 cm
• Bruttovægt: 1,78 kg
• Nettovægt: 0,654 kg
• Taravægt: 1,126 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 

53,3 x 41,6 x 45,1 cm
• Bruttovægt: 8,33 kg
• Nettovægt: 2,616 kg
• Taravægt: 5,714 kg
•

PC-hovedtelefon
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