
 

 

Philips
CitiScape fülbe helyezhető 
fejhallgató

a CitiScape kollekcióból,

ST. GERMAIN

SHE5105BK
Élvezze a tiszta és természetes hangzást

és az összegubancolódást kiküszöbölő intelligens mágneses kábeleket

A CitiScape St. Germain újszerű és elegáns megjelenését Párizs varázslatos bohém világa ihlette. 
Lágy, zajszigetelő fülbetétek biztosítják a tiszta és természetes hangzást, és a teljes kényelmet; az 
összegubancolódást kiküszöbölő mágneses kábelek pedig egyszerűbbé teszik az életünket.

Igazi elmélyülés
• A precízen hangolt 10 mm-es meghajtók tiszta és részletgazdag hangzást nyújtanak
• A zajszigetelő fülbetétek kiszűrik a város zaját

Páratlan kényelem
• A tökéletes illeszkedéshez 3 fülbetét közül választhat
• A mágneses, recézett fülhallgatók egyszerűen és könnyen tárolhatók
• Az 1,2 méteres, nem gubancolódó, lapos kábel nem törik meg, és nem csomódosik össze

Zene és hívások
• A beépített mikrofon segítségével átválthat a zenéről a telefonhívásra

Egyszerű zenemegosztás
• Ügyesen konstruált csúszkás kábel a könnyű zenemegosztáshoz



 A termékhez 3 pár fülbetét tartozik

A CitiScape fülbe helyezhető fejhallgatóhoz 3 
pár fülbetét tartozik, így Ön kiválaszthatja a 
tökéletesen illeszkedőt. A 3 méretű, kis, 
közepes és nagy fülbetétek egyszerre 
stílusosak és rendkívül kényelmesek.

Tiszta és részletgazdag hangzás

Lépjen be a kristálytiszta, természetes hang 
világába a precízen hangolt 10 mm-es 
meghajtók segítségével. A CitiScape fülbe 
helyezhető fejhallgatót tiszta és gazdag, 
ugyanakkor természetes hangzás átadására 
tervezték – a zene műfajától függetlenül.

Mágneses, recézett fülhallgatók

A CitiScape fülbe helyezhető fejhallgatón 
mágneses, recézett fülhallgatók vannak, 
amelyek egyszerűen és könnyen tárolhatók. A 
fülhallgatók a hátukba épített mágnesek 
segítségével összetapaszthatók – nincs gubanc. 
Egyszerűen pattintsa össze egymásnak háttal a 
fülhallgatókat, fogja össze a lapos, nem 
gubancolódó zsinórral és tegye a táskájába, 
onnan bármikor könnyen kiveheti.

Zajszigetelő fülbetétek
A zajszigetelő fülbetétek kiszűrik a város zaját

Ügyesen konstruált csúszkás kábel

Az ügyesen konstruált csúszkás kábellel ellátott 
CitiScape fejhallgató segítségével könnyebben 
megoszthatja a zenét a barátaival. A beépített 
csíptető simán lecsúsztatható a zsinóron, így a 

hallgatók ügyesen megoszthatók, tehát Ön és 
barátja kényelmesen hallgathatják és élvezhetik 
ugyanazt a zenét.

Beépített mikrofon

A CitiScape fejhallgató beépített mikrofonja 
segítségével Ön könnyen átválthat a zenéről a 
telefonhívások fogadására. Gyerekjáték zenét 
hallgatni – csakúgy, mint az Ön számára 
legfontosabb emberekkel kapcsolatot tartani.

Nem gubancolódó, lapos kábel

Nem kell többé az összegubancolódott zsinórt 
bogozgatni sem a táskában, sem azon kívül. A 
CitiScape fejhallgató lapos, 1,2 méteres, nem 
gubancolódó kábele soha nem törik meg és 
nem csomósodik össze. Bármerre is jár, Ön a 
fontos dolgokra koncentrálhat, például a zene 
élvezetére.
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