
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

SHM7410U
Dynamický zvuk

Mäkké náušníky umožnia dlhšie počúvanie
Tieto slúchadlá s nastaviteľným mikrofónom potláčajúcim hluk prinášajú dynamický a čistý zvuk pre vás 

i ostatných. Mäkké náušníky zaistia dlhé hodiny pohodlného počúvania. Slúchadlá sa dodávajú so 

zabudovaným ovládaním stlmenia zvuku a regulácie hlasitosti a 3,5 mm konektorom cez pribalený 

konvertor 2 kolíkov na jeden.

Dynamický zvuk
• 32 mm budiče vytvárajú dynamický zvuk

Dlhšie pohodlie pri nosení
• Nastaviteľný hlavový oblúk, ktorý dokonale sadne
• Mäkké náušníky poskytujú dlhšie pohodlie pri nosení

Čistota hlasu
• Nastaviteľný mikrofón pre jasnejšie príkazy
• Mikrofón potláčajúci hluk odfiltruje hluk pozadia

Vždy pod kontrolou
• Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli pre rýchle nastavenie

Kompatibilné s prenosnými počítačmi cez jeden konektor
• Pribalený konvertor 2 kolíkov na jeden



 Konvertor 2 kolíkov na jeden
Zásuvka konvertora zaistí kompatibilitu aj s 
prenosnými počítačmi s kombinovaným konektorom 
na slúchadlá a mikrofón. Tiež vám umožňuje počúvať 
hudbu (a živé rozhovory) aj prostredníctvom iných 
vybraných zariadení s jedným 3,5 mm konektorom.

32 mm budiče pre dynamický zvuk

Akusticky vyladené 32 mm neodýmiové budiče 
reproduktorov vytvárajú dynamický zvuk

Mäkké náušníky

Mimoriadne mäkké náušníky poskytujú ešte väčšie 
pohodlie bez pocitov tlaku alebo tepla. Nastaviteľný 
hlavový oblúk zaistí pohodlné nosenie

Mikrofón potláčajúci hluk

Nastaviteľný a otáčateľný mikrofón na ramene 
potláčajúci hluk umožňuje jasné zaznamenanie vášho 
hlasu bez okolitého hluku

Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na 
kábli

Praktické ovládacie prvky hlasitosti a vypnutie zvuku 
na kábli umožňujú rýchle nastavenie

Mikrofón potláčajúci hluk

Nastaviteľný a otáčateľný mikrofón na ramene 
potláčajúci hluk umožňuje jasné zaznamenanie vášho 
hlasu bez okolitého hluku

Mäkké náušníky

Mimoriadne mäkké náušníky poskytujú ešte väčšie 
pohodlie bez pocitov tepla. Nastaviteľný hlavový 
oblúk zaistí pohodlné nosenie bez pocitov tlaku
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Technické údaje
Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Mikrofónová vložka: 4 mm
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 50-15000 Hz, -42+/- 3 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 3 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti
• Spínač stlmenia

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 20 x 7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,281 kg
• Čistá hmotnosť: 0,136 kg
• Hmotnosť obalu: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Obal s okienkom

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 60 x 15,8 x 21,8 cm
• Hmotnosť brutto: 2,197 kg
• Čistá hmotnosť: 0,816 kg
• Hmotnosť obalu: 1,381 kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Počet užívateľských balení: 6
•

Dátum vydania  
2015-12-26

Verzia: 4.0.8

12 NC: 8670 000 59771
EAN: 87 12581 52433 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Počítačové slúchadlá

http://www.philips.com

