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SHM7410U
Dynamiczny dźwięk

Miękkie poduszki umożliwiają dłuższe słuchanie
Ten zestaw słuchawkowy SHM7410U/10 firmy Philips z regulowanym mikrofonem wyposażonym w 

funkcję redukcji szumów zapewnia dynamiczny i czysty dźwięk. Miękkie poduszki umożliwiają wygodne 

noszenie przez długi czas. Zestaw jest wyposażony w funkcje wyciszania i regulacji głośności na 

przewodzie.

Dynamiczny dźwięk
• Przetworniki 32 mm zapewniają dynamiczne brzmienie dźwięku

Wygodne noszenie przez dłuższy czas
• Regulowany pałąk na głowę umożliwia idealne dopasowanie
• Miękkie poduszki zapewniają komfort noszenia na przez dłuższy czas

Wyraźny dźwięk
• Regulowany mikrofon, dzięki któremu polecenia brzmią wyraźnie
• Mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala wytłumić dźwięki otoczenia

Łatwa regulacja
• Regulator głośności umieszczony na przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień

Zaprojektowany dla Ciebie
• Zgodny z laptopami, smartfonami i tabletami



 Przetworniki 32 mm zapewniają 
dynamiczny dźwięk

Akustycznie dostrojone, neodymowe przetworniki 
o średnicy 32 mm gwarantują dynamiczne brzmienie 
dźwięku

Regulator głośności i wyciszenie na 
przewodzie

Wygodny regulator głośności umieszczony na 
przewodzie umożliwia szybką zmianę ustawień

Mikrofon z funkcją redukcji szumów

Regulowany i obracany mikrofon z funkcją redukcji 
szumów sprawia, że brzmienie głosu jest wyraźne, a 
odgłosy otoczenia zostają wytłumione

Miękkie poduszki

Bardzo miękkie poduszki tych słuchawek Philips 
gwarantują większy komfort — bez uczucia 
nagrzewania się słuchawek. Regulowany, miękki 
pałąk na głowę zapewnia wygodne dopasowanie bez 
uczucia nacisku.
SHM7410U/10

Dane techniczne
Wzornictwo
• Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Wkładka mikrofonu: 4 mm
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 50–15 000 Hz, -42+/- 3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 3 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany
• Zgodność z:: laptopy, smartfony i tablety

Udogodnienia
• Regulator głośności
• Przycisk wyciszania

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

16,2 x 16,3 x 6,1 cm
• Waga brutto: 0,296 kg
• Waga netto: 0,13 kg
• Ciężar opakowania: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

60,8 x 23,5 x 16,4 cm
• Waga brutto: 2,207 kg
• Waga netto: 0,78 kg
• Ciężar opakowania: 1,427 kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Akcesoria
• Dołączony: Konwerter 2 do 1
•
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