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Ενδώτια ακουστικά 
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ST. GERMAIN

SHE5105BK
Απολαύστε καθαρό, φυσικό ήχο

με έξυπνο μαγνητικό μηχανισμό για να μην μπερδεύονται τα καλώδια

Μοντέρνα και ταυτόχρονα κομψά, τα CitiScape St Germain είναι εμπνευσμένα από την μποέμ 

γειτονιά του Παρισιού. Τα μαλακά ακουστικά με απομόνωση θορύβου διατηρούν τον ήχο καθαρό 

και φυσικό για απόλυτη άνεση και απόλαυση, ενώ η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη με τα μαγνητικά 

καλώδια που δεν μπερδεύονται.

Απόλυτη απόλαυση
• Ειδικά συντονισμένοι οδηγοί ηχείων 10 χιλ. που αποδίδουν καθαρό και λεπτομερή ήχο
• Ακουστικά με απομόνωση θορύβου για αποκλεισμό των θορύβων της πόλης

Απόλυτη άνεση
• Επιλέξτε ένα από τα 3 ζευγάρια ακουστικών, για άψογη εφαρμογή
• Τα μαγνητικά ακουστικά εξασφαλίζουν εύκολη και τακτοποιημένη αποθήκευση
• Πείτε αντίο στους κόμπους, με το επίπεδο καλώδιο 1,2 μ. που δεν μπερδεύεται

Μουσική και κλήσεις
• Εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων με το ενσωματωμένο μικρόφωνο

Κοινή ακρόαση με ευκολία
• Έξυπνο ρυθμιζόμενο καλώδιο, για κοινή ακρόαση με ευκολία



 Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 
ακουστικών

Τα ενδώτια ακουστικά CitiScape 
συνοδεύονται από 3 ζευγάρια ακουστικών, 
ώστε να μπορείτε να διαλέξετε αυτά που 
εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Τα 
ακουστικά είναι διαθέσιμα σε 3 μεγέθη 
(μικρό, μεσαίο, μεγάλο) και διακρίνονται για 
την κομψότητα αλλά και την εξαιρετική τους 
άνεση.

Καθαρός και λεπτομερής ήχος

Βυθιστείτε στον κόσμο του κρυστάλλινου και 
φυσικού ήχου, με τους ειδικά 
συντονισμένους οδηγούς ηχείων 10 χιλ. Τα 
ενδώτια ακουστικά CitiScape έχουν 
σχεδιαστεί με προσοχή, ώστε να 
προσφέρουν ευκρινή και λεπτομερή ήχο 
γεμάτο φυσικότητα, όποιο είδος μουσικής 
και αν ακούτε.

Μαγνητικά ακουστικά

Τα ενδώτια ακουστικά CitiScape διαθέτουν 
μαγνητικά ακουστικά που εξασφαλίζουν 
εύκολη και τακτοποιημένη αποθήκευση με 
έξυπνο τρόπο. Οι μαγνήτες είναι 
ενσωματωμένοι στο πίσω μέρος κάθε 
ακουστικού ώστε να κολλάνε μεταξύ τους – 
τέρμα στα μπερδέματα και την ακαταστασία. 
Απλώς ενώστε το πίσω μέρος των 
ακουστικών, τυλίξτε τα με το επίπεδο 
καλώδιο που δεν μπερδεύεται και βάλτε τα 
στην τσάντα σας, γνωρίζοντας ότι μπορείτε 
να τα βγάλετε εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Ακουστικά με απομόνωση θορύβου
Ακουστικά με απομόνωση θορύβου για 
αποκλεισμό των θορύβων της πόλης

Έξυπνο ρυθμιζόμενο καλώδιο

Τώρα πια μπορείτε να μοιράζεστε τη 
μουσική σας με τους φίλους σας ακόμα πιο 
εύκολα, χάρη στα ακουστικά CitiScape και το 
έξυπνο ρυθμιζόμενο καλώδιο που 
διαθέτουν. Το ενσωματωμένο κλιπ στο 
καλώδιο γλιστράει ομαλά προς τα κάτω 

απομακρύνοντας με έξυπνο τρόπο τα 
ακουστικά το ένα από το άλλο, ώστε να 
μπορείτε να απολαμβάνετε με άνεση τη 
μουσική παρέα με τους φίλους σας.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Τα ακουστικά CitiScape διαθέτουν 
ενσωματωμένο μικρόφωνο, ώστε να 
μπορείτε να εναλλάσσεστε εύκολα μεταξύ 
της μουσικής και των τηλεφωνικών 
κλήσεων. Έτσι, είναι πανεύκολο να μένετε 
συνδεδεμένοι τόσο με την αγαπημένη σας 
μουσική όσο και με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.

Επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται

Ξεχάστε τους κόμπους και τα ακατάστατα 
καλώδια που σας εμποδίζουν. Το επίπεδο 
καλώδιο 1,2 μ. των ακουστικών CitiScape δεν 
μπερδεύεται και δεν σχηματίζει ποτέ 
κόμπους. Μπορείτε πλέον να εστιάσετε την 
προσοχή σας σ' αυτό που έχει σημασία... 
δηλαδή το να απολαμβάνετε με άνεση τη 
μουσική σας όπου και αν βρίσκεστε.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμική
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 15 mW

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Συμβατότητα με:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

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

9,5 x 17,5 x 2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,025 κ.
• Μικτό βάρος: 0,0615 κ.

• Καθαρό απόβαρο: 0,0365 κ.
• EAN: 69 23410 71324 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

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

37,5 x 15,5 x 23,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,6 κ.
• Μικτό βάρος: 1,958 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,358 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

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

18 x 7 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,075 κ.
• Μικτό βάρος: 0,214 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,139 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

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

2,2 x 2,4 x 1,2 εκ.
• Βάρος: 0,016 κ.
•
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