
 

 

Philips
CitiScape ausīs ieviet. 
austiņas

St. Germain
Brūna

SHE5105BK
Baudiet skaidru, dabisku skaņu

plus racionāli magnētiskie vadi, kas nesapinas
Stilīgas, taču elegantas, CitiScape St Germain austiņas ir radītas, iedvesmojoties no Parīzes bohēmas 

šarma. Mīkstas, skaņu izolējošas austiņu uzmavas nodrošina skaidru, dabisku skaņu pilnīgam komfortam 

un baudījumam, bet magnētiskie vadi ar aizsardzību pret sapīšanos padara mūzikas klausīšanos patiesi 

bezrūpīgu.

Pilnīgs skaņas baudījums
• Precīzi ieregulēti 10 mm skaļruņi nodrošina skaidru un detalizētu skaņu
• Troksni izolējoši ausu uzgaļi, lai pilsētas troksni atstātu ārpusē

Nepārspējams komforts
• Izvēlieties no 3 ausu uzgaļu pāriem sev visatbilstošāko
• Magnētiski, sakrokotas austiņu uzlikas nodrošina akurātu un vieglu uzglabāšanu
• Plakans 1,2 m vads ar aizsardzību pret sapīšanos lielākām ērtībām

Mūzika un zvani
• Pārslēdzieties no mūzikas uz tālruņa zvaniem ar iebūvēto mikrofonu

Vienkārša mūzikas koplietošana
• Pārdomāts slīdošs vads izklaidei un mūzikas koplietošanai bez mazākās piepūles



 3 ausu uzgaļu pāru izvēle

CitiScape ausīs ievietojamajām austiņām ir 3 
pāri ausu uzgaļu, tātad varat izvēlēties to, kas 
perfekti der jums. Ausu uzgaļiem ir 3 izmēri, no 
maza līdz lielam, turklāt tās ir stilīgas un 
vienlaikus nepārspējami ērtas.

Skaidra un detalizēta skaņa

Pievienojieties kristāldzidras un dabiskas 
skaņas pasaulei ar precīzi ieregulēties 10 mm 
skaļruņiem. CitiScape ausīs ievietojamās 
austiņas ir rūpīgi izstrādātas, lai atveidotu 
precīzu un bagātīgi detalizētu, tomēr dabisku 
skaņu – lai kādu mūziku jūs klausāties.

Magnētiski, sakrokotas austiņu uzlikas

CitiScape ausīs ievietojamajām austiņām ir 
magnētiski, sakrokotas austiņu uzlikas, kas 
atjautīgi nodrošina akurātu un vieglu 
uzglabāšanu. Magnēti ir iestrādāti katra austiņu 
korpusa aizmugurē,lai tās turētos kopā – bez 
sapīšanās, jucekļa un nekārtības. Vienkārši 
salieciet tās kopā ar aizmugurējām daļām, 
aptiniet ar plakano vadu, kas nesapinas, un 
iemetiet somā, zinot, ka varēsit tās bez pūlēm 
atkal lietot, jebkurā laikā.

Troksni izolējoši ausu uzgaļi
Troksni izolējoši ausu uzgaļi, lai pilsētas troksni 
atstātu ārpusē

Pārdomāts slīdošs vads

CitiScape austiņu pārdomātais slīdošais vads 
atvieglo mūzikas koplietošanu ar draugiem. Tā 
iebūvētais slīdnis ir bez traucējumiem 

nobīdāms lejup, sadalot austiņas tā, lai jūs un 
jūsu draugs varētu ērti noskaņoties uz vienu un 
to pašu mūziku un izklaidi.

Iebūvētais mikrofons

Jūsu CitiScape austiņās ir iebūvēts mikrofons, 
lai varētu viegli pārslēgties no mūzikas 
klausīšanās uz tālruņa zvanu atbildēšanu. Tas ir 
tik vienkārši - saglabāt saikni ar mūziku un sev 
tuvajiem cilvēkiem vienlaikus.

Plakans vads ar aizsardzību pret 
sapīšanos

Aizmirstiet par vadu mudžekļiem savā somā. 
Jūsu CitiScape austiņu plakanais 1,2 m vads ar 
aizsardzību pret sapīšanos vienmēr būs brīvs. 
Tagad varat pievērsties patiešām būtiskajam, 
piemēram, ērtai mūzikas baudīšanai.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa spole: CCAW
• Jutība: 105 dB
• Skaļruņa diametrs: 10 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts
• Saderība ar:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• Neto svars: 0,025 kg
• Bruto svars: 0,0615 kg

• Taras svars: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Neto svars: 0,6 kg
• Bruto svars: 1,958 kg
• Taras svars: 1,358 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

Iekšējā kartona kaste
• Inner carton (L x W x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,075 kg
• Bruto svars: 0,214 kg
• Taras svars: 0,139 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Svars: 0,016 kg
•
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