
lnohodnotný zážitek z posle
P
40mm p

Charakterist

přenos zvuk

konverzaci n

Kvalit
• Vych
• 40m

Čistý 
• Zabu
• Všes

Snadn
• Pols
• Přizp
chu
rofesionální reproduktor

ickým znakem stereofonních sluchátek SHM7500 je působivá reprodukce a 

u. 40mm reproduktory a všesměrový mikrofon přenášejí PC hudbu, video a 

a profesionální úrovni. Zvuky ožívají!

ní reprodukce zvuku
utnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
m vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk

přenos hlasu
dované ovládání hlasitosti/ztlumení
měrové provedení zachytí zvuk ze všech směrů

é a pohodlné nošení
trování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
ůsobitelné nastavení pro větší pohodlí během delšího používání
 

Philips
Sluchátka k počítači

SHM7500



 

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivý mikrofon: 50 - 15 000 Hz, -42 dB+/-3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 3 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,6 x 24,5 x 7,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,282 kg
• Čistá hmotnost: 0,132 kg
• Hmotnost obalu: 0,15 kg

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Hrubá hmotnost: 2,06 kg
• Čistá hmotnost: 1,7 kg
• Hmotnost obalu: 0,36 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 47 x 45 x 54 cm
• Hrubá hmotnost: 9,6 kg
• Čistá hmotnost: 8,26 kg
• Hmotnost obalu: 1,34 kg
•
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