
 

 

Philips
PC-headset

SHM7410
Stereo PC-headset van normaal formaat

PC VoIP
Deze krachtige maar comfortabele headset biedt nauwkeurige spraakoverdracht en een kristalhelder 

geluid, plus allerlei extra functies zoals een microfoon met ruisonderdrukking, neodymium-

luidsprekerdrivers, zachte oorkussentjes en volumeregeling met mute-functie in het snoer.

Duidelijke spraaktransmissie
• Microfoon met ruisonderdrukking
• Stel de microfoon in voor optimale spraakopnamen

Geluid van topklasse
• De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik

Ultiem gebruiksgemak
• Mute- en volumeregeling in het snoer



 Uitstekende geluidskwaliteit
Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 
leveren optimale audioprestaties.

Microfoon met ruisonderdrukking
Eendimensionale microfoon die overbodig 
achtergrondgeluid weert voor een duidelijke 
spraaktransmissie.

Instelbare microfoon
Dit eenvoudig in te stellen statief zorgt ervoor dat de 
microfoon uw stem altijd optimaal kan ontvangen.

Instelbaar comfortniveau
Deze unieke hoofdbandconstructie geeft u, ongeacht 
uw persoonlijke voorkeur, altijd een comfortabele 
pasvorm. De hoogte kan worden ingesteld, zodat u 
de hoofdtelefoon veel langer op comfortabele wijze 
kunt dragen.
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Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Microfooncartridge: 4 mm
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42 +/- 3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 3 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Gemak
• Volumeregeling
• Mute-knop

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

20 x 25 x 7,1 cm
• Brutogewicht: 0,28 kg
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 35788 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Brutogewicht: 2,04 kg
• Nettogewicht: 0,81 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,23 kg
• EAN: 87 12581 35789 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 47 x 45 x 54 cm
• Brutogewicht: 9,5 kg
• Nettogewicht: 3,24 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,26 kg
• EAN: 87 12581 35790 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
•
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