
 

 

Philips
CitiScape-øretelefoner

CitiScape-kollektion
ST. GERMAIN

SHE5105BK
Nyd klar, naturlig lyd

samt smarte magnetiske kabler, der ikke filtrer sammen
Funky og samtidig elegante CitiScape St Germain er inspireret af Paris’ bohemeagtige charme. 
Bløde, støjisolerende ørepropper forsegler den klare, naturlige lyd for total komfort og 
nydelse, mens de magnetiske kabler, der ikke filtrer sammen, gør dit liv lidt enklere.

fuldstændig fordybelse
• Præcist justerede 10 mm drivere leverer klar og detaljeret lyd
• Støjisolerende ørepropper lukker byens larm ude

Absolut komfort
• Vælg mellem 3 sæt ørepropper for en perfekt pasform
• Magnetiske rillede ørepropper sikrer nem og ordentlig opbevaring
• Fladt 1,2 m kabel, der ikke filtrer, så du undgår knæk og knuder

Musik og opkald
• Skift fra musik til telefonopkald med den indbyggede mikrofon

Nem musikdeling
• Smart glidekabel gør det sjovt og nemt at dele musik



 Vælg mellem 3 sæt ørepropper

Dine CitiScape-øretelefoner leveres med 3 sæt 
ørepropper, så du kan forkæle dine ører med 
en perfekt pasform. Ørepropperne leveres i 3 
størrelser, fra lille til stor – og de er alle både 
elegante og suverænt behagelige.

Klar og detaljeret lyd

Få forbindelse til en verden af krystalklar og 
naturlig lyd med præcist justerede 10 mm 
drivere. Dine CitiScape-øretelefoner er 
omhyggeligt designet til at levere klar, meget 
detaljeret og samtidig naturlig lyd – uanset 
hvilken musik du lytter til.

Magnetiske rillede ørepropper

Dine CitiScape-øretelefoner har magnetiske 
rillede ørepropper, der på en smart måde 
sikrer nem og ordentlig opbevaring. Der er 
magneter bagpå hver øreprop, så de sidder 
sammen – ingen filter, knuder eller besvær. 
Bare klik dem sammen med bagsiderne mod 
hinanden, rul dem sammen med det flade 
kabel, der ikke filtrer, og put dem i tasken, hvor 
du ved, at du nemt kan tage dem op – når som 
helst.

Støjisolerende ørepropper
Støjisolerende ørepropper lukker byens larm 
ude

Smart glidekabel

Det er nemmere at dele din musik med en ven 
vha. dine CitiScape-hovedtelefoners smarte 
glidekabel. Den indbyggede klemme glider 

nemt ned ad hovedtelefonkablet og deler 
øretelefonerne, så du og din ven komfortabelt 
kan høre den samme musik … og nyde den.

Indbygget mikrofon

Dine CitiScape-hovedtelefoner har en 
indbygget mikrofon, så du nemt kan skifte fra at 
lytte til musik til at besvare telefonopkald. Det 
er virkelig nemt at holde forbindelsen med din 
musik – og dem, der betyder mest for dig.

Fladt kabel, der ikke filtrer

Sig farvel til kampe med knudrede og filtrede 
kabler i tasken. Dine CitiScape-
hovedtelefoners flade 1,2 m kabel, der ikke 
filtrer, holder dig fri for knæk og knuder – altid. 
Nu kan du fokusere på det vigtigste, f.eks. at 
nyde din musik nemt, uanset hvor du er.
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Vigtigste nyheder
CitiScape-øretelefoner
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 6 - 23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Svingspole: CCAW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 10 mm
• Max. belastning: 15 mW

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 3,5 mm stereo
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik-finish: forgyldt
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony Ericsson

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• Nettovægt: 0,025 kg
• Bruttovægt: 0,0615 kg

• Taravægt: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Nettovægt: 0,6 kg
• Bruttovægt: 1,958 kg
• Taravægt: 1,358 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,075 kg
• Bruttovægt: 0,214 kg
• Taravægt: 0,139 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Vægt: 0,016 kg
•
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