
 

 

Philips
CitiScape in-ear-hörlurar

CitiScape Collection
ST. GERMAIN

SHE5105PP
Njut av klart, naturtroget ljud

och smarta trasselfria magnetiska kablar
Funkiga och eleganta CitiScape St Germain är inspirerade av Paris bohemiska charm. 
Mjuka, brusreducerande öronsnäckor skapar ett omslutande, naturtroget ljud för total 
komfort och njutning. De trasselfria magnetiska kablarna gör musikupplevelsen lättare.

totalt omsluten
• Exakt inställda element på 10 mm som ger ett skarpt och detaljerat ljud
• Ljudisolerande öronsnäckor som stänger ute stadens ljud

Suverän komfort
• Välj mellan 3 olika par öronsnäckor som har perfekt passform
• Hörlurar med infattade magneter garanterar enkel och prydlig förvaring
• Platt antitrasselsladd på 1,2 m som gör att du slipper knutar och trassel

Musik och samtal
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon

Enkel musikdelning
• Smart delbar sladd som gör det enkelt och roligt att dela musik



 Välj mellan 3 olika par öronsnäckor

Till CitiScape in-ear-hörlurarna finns 3 olika 
par öronsnäckor, så att du kan få en perfekt 
passform för dina öron. Öronsnäckorna har 3 
olika storlekar, från små till stora, och de är 
både snygga och bekväma.

Skarpt och detaljerat ljud

Koppla in dig till en värld full av kristallklart och 
naturligt ljud med exakt inställda 10 mm-
element. CitiScape in-ear-hörlurar är 
omsorgsfullt utformade för att ge ett skarpt 
och detaljerat, men ändå naturligt ljud, oavsett 
vad du lyssnar på för musik.

Hörlurar med infattade magneter

CitiScape in-ear-hörlurar har infattade 
magneter som garanterar enkel och prydlig 
förvaring på ett smart sätt. Magneterna sitter 
på baksidan av varje hörlur så att de lätt kan 
fästas vid varandra utan krångel. Klicka ihop 
dem rygg mot rygg och bunta ihop dem med 
den platta antitrasselsladden i väskan, så är de 
lättåtkomliga och du vet alltid var du har dem.

Ljudisolerande öronsnäckor
Ljudisolerande öronsnäckor som stänger ute 
stadens ljud

Smart delbar sladd

Att dela musik med en kompis blir lättare tack 
vare CitiScape-hörlurarnas smarta delbara 
sladd. Den inbyggda klämman kan skjutas 

utmed hörlurssladden så att hörlurarna delas 
på ett listigt vis och du och din vän kan lyssna 
på samma musik.

Inbyggd mikrofon

CitiScape-hörlurarna har en inbyggd mikrofon, 
så du kan enkelt växla mellan att lyssna på 
musik och att svara i telefon. Det är enkelt att 
vara nära både din musik och människorna som 
är viktigast för dig.

Platt antitrasselsladd

Nu slipper du brottas med hoptrasslade och 
hopknutna sladdar. CitiScape-hörlurarna har 
en platt antitrasselsladd på 1,2 m som alltid är 
fri från trassel och knutar. Nu kan du fokusera 
på det som är viktigast, till exempel att njuta av 
din musik, var du än befinner dig.
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 10 mm
• Maximal ineffekt: 15 mW

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Nettovikt: 0,025 kg

• Bruttovikt: 0,0615 kg
• Taravikt: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71325 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Nettovikt: 0,6 kg
• Bruttovikt: 1,958 kg
• Taravikt: 1,358 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• GTIN: 1 69 23410 71325 8

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,075 kg
• Bruttovikt: 0,214 kg
• Taravikt: 0,139 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 2 69 23410 71325 5

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Vikt: 0,016 kg
•
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