
 

 

Philips
Sluchátka CitiScape do uší

St. Germain
Hnědá

SHE5105BK
Užívejte si čistý, přirozený zvuk

a magnetické kabely proti zamotání
Elegantní sluchátka CitiScape St Germain jsou inspirována bohémským šarmem Paříže. 
Měkké náušníky izolující hluk poskytují čistý, přirozený zvuk pro naprosté pohodlí a 
zábavu, zatímco magnetické kabely proti zamotání usnadňují život.

Maximální zážitek
• Přesně vyladěné 10mm reproduktory poskytují čistý a detailní zvuk
• Nástavce izolují rušivý hluk města

Nejvyšší pohodlí
• Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou
• Magnetické vroubkované špunty zaručují úhledné a snadné uskladnění
• 1,2 m dlouhý plochý kabel proti zamotání brání tvorbě smyček a uzlů

Hudba a telefonní hovory
• Přecházejte z hudby na telefonní hovory díky vestavěnému mikrofonu

Snadné sdílení hudby
• Kabel s chytrým posuvným rozdělením pro zábavné a snadné sdílení hudby



 Výběr ze 3 párů nástavců

Sluchátka CitiScape do uší se dodávají se 3 páry 
nástavců, takže si pro své uši můžete vybrat ty 
nejpohodlnější. Tyto nástavce jsou ve 
3 velikostech od malých po velké – a všechny 
jsou stylové a maximálně pohodlné.

Čistý a detailní zvuk

Vstupte do světa křišťálově čistého a 
přirozeného zvuku s přesně vyladěnými 10mm 
reproduktory. Sluchátka CitiScape do uší jsou 
pečlivě navržena tak, aby poskytovala svěží, 
detailní a přirozený zvuk – bez ohledu na to, 
jakou hudbu posloucháte.

Magnetické vroubkované špunty

Sluchátka CitiScape do uší jsou vybavená 
magnetickými vroubkovanými špunty, které 
chytře zaručí úhledné a snadné uskladnění. Na 
zadní straně obou špuntů jsou magnety, takže 
k sobě přilnou – bez šmodrchání a muchlání. 
Stačí je spojit zadní částí k sobě, smotat spolu 
s plochým kabelem proti zamotání a uložit do 
pouzdra s vědomím, že je můžete kdykoli 
snadno vytáhnout.

Nástavce izolující hluk
Nástavce izolují rušivý hluk města

Kabel s chytrým posuvným rozdělením

Kabel sluchátek CitiScape s chytrým posuvným 
rozdělením usnadňuje sdílení hudby s přáteli. 
Integrovanou sponu lze na kabelu sluchátek 

hladce posunout dolů, takže se sluchátka 
chytře rozdělí, abyste s přítelem mohli 
pohodlně poslouchat a užívat si stejnou hudbu.

Vestavěný mikrofon

Sluchátka CitiScape jsou vybavena vestavěným 
mikrofonem, abyste mohli snadno přecházet 
z poslechu hudby na příjem hovorů. Zůstat ve 
spojení s hudbou a s lidmi, kteří pro vás 
znamenají nejvíce, je tak úplná hračka.

Plochý kabel proti zamotání

Už nemusíte zápasit se zamotanými a 
nepřehlednými kabely. Na 1,2 m dlouhém 
plochém kabelu sluchátek CitiScape proti 
zamotání se nikdy netvoří smyčky a uzly. Nyní 
se můžete soustředit na to, na čem záleží 
nejvíc, tedy užívat si hudbu, ať jste kdekoli.
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Zvuk
• Akustický systém: Polouzavřený
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Typ: Dynamický
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Maximální příkon: 20 mW

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Kompatibilní s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• Čistá hmotnost: 0,025 kg

• Hrubá hmotnost: 0,0615 kg
• Hmotnost obalu: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,6 kg
• Hrubá hmotnost: 1,958 kg
• Hmotnost obalu: 1,358 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 7 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,075 kg
• Hrubá hmotnost: 0,214 kg
• Hmotnost obalu: 0,139 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Hmotnost: 0,016 kg
•
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