
 

 

Philips
Microfoon met snoer

Zwart

SBCMD110
Karaoke

Deze duurzame microfoon met geïntegreerd windscherm fleurt elke karaokeavond op.

Breng de gelegenheid tot leven
• Het 25-mm diafragma vangt alle details op voor een supergoed geluid
• Rondom ontvangend ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op
• Het windscherm verbetert de geluidskwaliteit door ruis te voorkomen

Altijd klaar
• Dankzij de snoer van 1,5 m kunt u de speler in uw tas stoppen



 25-mm diafragma
De uitstekende kwaliteit van het actieve diafragma 
van de microfoon verzekert u altijd van een 
waarheidsgetrouwe, heldere geluidsreproductie.

Rondom ontvangend ontwerp
De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor 
geluid vanuit elke richting.

Windscherm
Het geïntegreerde windscherm voorkomt storende 
geluiden van windvlagen of mensen die te dicht bij de 
telefoon ademen.

Snoer van 1,5 m
De ideale snoerlengte geeft u meer 
bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen 
waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.
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Geluid
• Frequentiebereik: 100 - 10.000 Hz
• Impedantie: 600 ohm
• Poolpatroon: Omnidirectioneel
• Gevoeligheid van de microfoon: -80 dB +/-3 dB
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 - 6,3 mm mono

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 10101 67526 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Nettogewicht: 0,192 kg

• Brutogewicht: 0,264 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,072 kg

Omdoos
• EAN: 87 10101 87387 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 55 x 33,5 x 33 cm
• Nettogewicht: 4,608 kg
• Brutogewicht: 7,858 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,250 kg

Binnendoos
• EAN: 87 10101 87386 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 31,5 x 26,5 x 15 cm
• Nettogewicht: 1,152 kg
• Brutogewicht: 1,76 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,608 kg
•
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