
 

 

Philips
Ακουστικά για notebook

SHM8000
Συνομιλήστε όπου κι αν βρίσκεστε

Απόλυτα φορητό
Ένα τέλειο συμπλήρωμα για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές, που προσφέρει απόλυτη 

άνεση με πτυσσόμενο σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Ιδανικό για ταξίδια, με εξαιρετικά 

ευαίσθητο μικρόφωνο για καθαρή λήψη φωνής. Οι ισχυροί οδηγοί προσφέρουν απόλυτα 

ισορροπημένο ήχο.

Πραγματικά εύκολο
• Αναδιπλούμενα, ρυθμιζόμενα και πανάλαφρα
• Θήκη μεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε

Καθαρή συνομιλία κάθε φορά
• Πολύ ευαίσθητο μικρόφωνο για καθαρή λήψη φωνής

Απολαυστική ακρόαση
• Τα πανίσχυρα ηχεία αποδίδουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Σχεδιασμένο να σας ταιριάζει
• Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.



 Αναδιπλούμενα και πανάλαφρα
Η ιδανική συντροφιά στις μετακινήσεις: Το 
επενδεδυμένο στήριγμα κεφαλής, αναδιπλώνεται 
για τα ταξίδια και για εύκολη αποθήκευση. 
Φτιαγμένα από πανάλαφρα υλικά, δεν θα θέλετε να 
τα βγάλετε από τα αφτιά σας.

Πολύ ευαίσθητο μικρόφωνο
Αυτά τα ακουστικά αποτελούν την ιδανική λύση 
για ευκρινείς online συνομιλίες χωρίς διακοπές, 
καθώς διαθέτουν πολύ ευαίσθητο μικρόφωνο που 
συλλαμβάνει τη φωνή σας.

Ελαφρύς σχεδιασμός
Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη 
χρήση.

Πανίσχυρα ηχεία
Ο οδηγός ηχείου είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό 
στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς 
παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.
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Σχεδιασμός
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 24 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 32
• Τύπος: Δυναμική
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: 50-15.000Hz, -

42+/-3 dB

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: 2 x 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 19,5 x 5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,12721 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,06592 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,06129 κ.
• EAN: 87 12581 52450 0
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34,5 x 22,2 x 24 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,19145 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,79104 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,40041 κ.
• EAN: 87 12581 52451 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
•
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