
 

 

Philips
PC-headset

SHM7410
PC-stereohovedtelefoner i fuld størrelse

PC VoIP
Disse kraftige, men dog behagelige hovedtelefoner leverer præcis stemmeoverførsel og 
krystalklar lyd. De har en støjreducerende mikrofon, Neodymium-højttalerdrivere, bløde 
ørepuder og lydstyrkekontrol med lydløsfunktion på ledningen.

Klar stemmeoverførsel
• Lydisolerende mikrofon
• Anbring mikrofonen, så du optimerer stemmeoptagelsen.

Lydgengivelse i høj kvalitet
• Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet
• Nyd den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.

Nem og komfortabel at have på
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Personlig tilpasning af pasformen giver ekstra komfort under langvarig brug

Ultimativ komfort
• In-line-knap til just. og afbr. af lyd



 Enestående lydkvalitet
Akustisk afstemt konstruktion og højkvalitets 
kapsler sikrer klassens bedste lydgengivelse.

Støjreducerende mikrofon
Det retningsbestemte design eliminerer 
baggrundsstøj og giver klar overførsel af stemmelyd.

Justérbar mikrofon
Denne nemt justérbare arm sikrer, at mikrofonen 
altid er optimalt placeret til optagelse af din stemme.

Justerbart komfortniveau
Ligegyldigt hvordan du "føler" dine hovedtelefoner, 
så giver denne enestående hovedbøjlekonstruktion 
dig en personligt tilpasset, komfortabel pasform. Med 
højdejustering er hovedtelefonerne komfortable at 
bruge i meget længere tid.
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Design
• Bærestil: Hovedbøjle

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Mikrofonkapsel: 4 mm
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Følsomhed (mikrofon): 50 - 15.000 Hz, -42 +/- 3 dB

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

Komfort
• Lydstyrke
• Kontakt til lydløs

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 20 x 25 x 7,1 cm
• Bruttovægt: 0,28 kg
• Nettovægt: 0,135 kg
• Taravægt: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 35788 7
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

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

44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Bruttovægt: 2,04 kg
• Nettovægt: 0,81 kg
• Taravægt: 1,23 kg
• EAN: 87 12581 35789 4
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 47 x 45 x 54 cm
• Bruttovægt: 9,5 kg
• Nettovægt: 3,24 kg
• Taravægt: 6,26 kg
• EAN: 87 12581 35790 0
• Antal forbrugeremballager: 24
•
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