
 

 

Philips
CitiScape-oortelefoon

St. Germain
Bruin

SHE5105BK
Laat u meeslepen door helder en natuurlijk geluid
inclusief slimme magnetische kabels die niet in de war raken
De CitiScape St Germain-hoofdtelefoon is funky maar toch elegant en geïnspireerd op de Parijse 

'boho'-stijl. Zachte, ruisisolerende oordopjes zorgen voor helder, natuurlijke geluid en bieden optimaal 

draagcomfort en plezier. De knoopresistente magnetische kabels zorgen voor zorgeloos luistergenot.

De ultieme luisterervaring
• Nauwkeurig afgestelde drivers van 10 mm zorgen voor helder en gedetailleerd geluid
• Ruisisolerende caps om het lawaai van de stad te blokkeren

Uiterst comfortabel
• Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm
• Magnetische, geribbelde oordopjes kunnen netjes en eenvoudig worden opgeborgen
• Plat, knoopresistent snoer van 1,2 m voorkomt kinken en knopen

Muziek en gesprekken
• Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon

Gemakkelijk muziek delen
• Slimme schuifkabel voor plezierig, eenvoudig delen van muziek



 Keuze uit 3 paar caps

Uw CitiScape-oortelefoon wordt geleverd met 
3 paar caps, zodat u kunt genieten van een 
perfecte pasvorm. De caps zijn beschikbaar in 
3 maten, van small tot large – en zijn stijlvol, 
maar supercomfortabel.

Helder en gedetailleerd geluid

Maak kennis met een wereld van kristalhelder, 
natuurlijk geluid met nauwkeurig afgestelde 
drivers van 10 mm. Uw CitiScape-oortelefoon 
is zorgvuldig ontworpen om te zorgen voor 
helder, rijkelijk gedetailleerd, maar natuurlijk 
geluid – ongeacht de muziek die u beluistert.

Magnetische, geribbelde oordopjes

Uw CitiScape-oortelefoon wordt geleverd met 
magnetische, geribbelde oordopjes, die op een 
slimme manier netjes en eenvoudig kunnen 
worden opgeborgen. In de achterkant van elk 
oordopje is een magneet geïntegreerd, zodat 
ze aan elkaar blijven zitten – geen knopen en 
geen gedoe. U klikt ze gewoon met de 
achterkant tegen elkaar aan, bundelt ze met uw 
platte, knoopresistente snoer en stopt ze in uw 
tas, wetend dat u ze altijd eenvoudig weer kunt 
pakken.

Ruisisolerende caps
Ruisisolerende caps om het lawaai van de stad 
te blokkeren

Slimme schuifkabel

Muziek delen met een ander is nu nog 
makkelijker dankzij de slimme schuifkabel van 
uw CitiScape-hoofdtelefoon. De ingebouwde 
clip kan soepel langs de hoofdtelefoonkabel 
naar beneden worden geschoven, zodat u en 

een vriend(in) op een prettige manier kunnen 
luisteren naar dezelfde muziek.

Ingebouwde microfoon

Uw CitiScape-hoofdtelefoon heeft een 
geïntegreerde microfoon, zodat u eenvoudig 
kunt schakelen tussen het luisteren naar 
muziek en het aannemen van 
telefoongesprekken. Dit maakt het makkelijk 
om in contact te blijven en met de mensen die 
belangrijk voor u zijn en tegelijkertidj te 
genieten van uw muziek.

Plat, knoopresistent snoer

U hoeft geen rommelige snoeren vol knopen 
meer uit uw tas te halen. Het platte, 
knoopresistente snoer van 1,2 m van uw 
CitiScape-hoofdtelefoon blijft altijd vrij van 
kinken en knopen. U kunt zich nu 
concentreren op belangrijker zaken, zoals 
ontspannen genieten van uw muziek, waar u 
ook naartoe gaat.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 10 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW

Connectiviteit
• Connector: 3,5 mm stereo
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Nettogewicht: 0,025 kg
• Brutogewicht: 0,0615 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Nettogewicht: 0,6 kg
• Brutogewicht: 1,958 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,358 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,075 kg
• Brutogewicht: 0,214 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,139 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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