
 

 

Philips
Headset para PC

SHM7410
Headset estéreo para PC.

PC VoIP
Esse potente e confortável headset oferece transmissão de voz precisa e som cristalino. 
Possui microfone com redutor de ruído externo, drivers dos alto-faltantes em neodímio, 
almofadas auriculares macias e controle de volume no fio com função Mudo.

Transmissão de voz cristalina
• Microfone redutor de ruído externo
• Posicione o microfone para obter uma captação de voz otimizada

Desempenho de alta qualidade
• O driver de alto-falante de 32 mm proporciona alto desempenho sonoro
• Aproveite o melhor desempenho da categoria e a qualidade de som suprema

Fácil e confortável de usar
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a resposta dos graves
• Adaptação personalizável: todo o conforto, mesmo no uso por longos períodos

A última palavra em conforto e comodidade
• Controle de mudo/volume em linha



 Qualidade de som excelente
Projeto acusticamente calibrado e drivers de alta 
qualidade: garantia do melhor desempenho de áudio 
da categoria.

Microfone redutor de ruído externo
O design unidimensional do microfone elimina o 
ruído de fundo assegurando uma transmissão de voz 
cristalina.

Microfone regulável
Esta haste facilmente ajustável garante sempre o 
posicionamento ideal do microfone para a captação 
de sua voz.

Ajuste do nível de conforto
Não importa como você prefira "sentir" seus fones 
de ouvido, esta exclusiva estrutura de alça sempre 
oferece adaptação personalizada e confortável. Com 
ajustes de altura, é possível usar confortavelmente 
os fones por períodos muito mais longos.
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Design
• Modo de utilização: Alça

Som
• Sistema acústico: Semi-aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Resposta em freqüência: 20 - 20.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Cartucho do microfone: 4 mm
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Tipo: Dinâmico
• Microfone de sensibilidade: 50-15.000 Hz, -42+/- 

3dB

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

Praticidade
• Controle de volume
• Função Mudo

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

20 x 25 x 7,1 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso líquido: 0,135 kg
• Peso da embalagem: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 35788 7
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 

44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Peso bruto: 2,04 kg
• Peso líquido: 0,81 kg
• Peso da embalagem: 1,23 kg
• EAN: 87 12581 35789 4
• Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 47 x 45 x 54 cm
• Peso bruto: 9,5 kg
• Peso líquido: 3,24 kg
• Peso da embalagem: 6,26 kg
• EAN: 87 12581 35790 0
• Número de embalagens para o cliente: 24
•
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