
 

 

Philips
Notebookheadset

Voor op het oor
Zwart

SHM8000
Overal chatten

Krachtige luidsprekers voor een uitgebalanceerd geluid. De microfoon in het snoer pikt 
moeiteloos uw stem op en de comfortabele oorkussens staan garant voor langdurig 
draagplezier. De headset is opvouwbaar en kan veilig worden opgeborgen in het handige etui.

Passend voor iedereen
• Gemakkelijk mee te nemen, opvouwbaar ontwerp
• Handige ingebouwde minimicrofoon
• Comfortabele oorkussens voor langdurig gebruik
• Opbergetui voor bescherming

Altijd duidelijk geluid
• Uiterst gevoelige microfoon voor duidelijke spraakopnamen

Geluid om van te genieten
• Krachtige luidsprekers zorgen voor vol en gebalanceerd geluid



 Gemakkelijk mee te nemen, 
opvouwbaar ontwerp

De opvouwbare headset is gemakkelijk mee te 
nemen. U kunt dus altijd en overal videochatten.

Comfortabele oorkussens

Comfortabele oorkussens voor langdurig gebruik

Ingebouwde minimicrofoon
Handige ingebouwde minimicrofoon

Uiterst gevoelige microfoon
Deze PC-headset is de perfecte oplossing voor 
duidelijke en ononderbroken gesprekken, omdat de 
headset wordt geleverd met een uiterst gevoelige 
microfoon.

Krachtige luidsprekers
De luidspreker-driver is een compact maar krachtig 
element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier 
ingangsvermogen voor nodig is.

Opbergetui voor bescherming

Berg uw hoofdtelefoon op in dit handige, zachte 
opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabel 
in de war raakt.
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Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 32
• Type: Dynamisch
• Gevoeligheid van de microfoon: 50 - 15.000 Hz, -

42+/-3 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

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

9,5 x 20 x 5 cm

• Brutogewicht: 0,125 kg
• Nettogewicht: 0,055 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,070 kg
• EAN: 87 12581 52450 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 22,2 x 24 cm
• Brutogewicht: 2,19 kg
• Nettogewicht: 0,660 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,530 kg
• EAN: 87 12581 52451 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Binnendoos
• EAN: 87 12581 53233 8
• Brutogewicht: 0,475 kg
• Binnendoos (L x B x H): 20,5 x 16 x 10,4 cm
• Nettogewicht: 0,165 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,310 kg
•

Specificaties
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