
 

 

Philips CitiScape Indies
Ενδώτια ακουστικά 
CitiScape

Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική 

μόνωση

Ενδώτια

SHE7050BK
Καθαρός, φυσικός ήχος

με επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται
Σπάστε τη μονοτονία με τα στιλάτα χρώματα των CitiScape Indies, που είναι εμπνευσμένα από τις 

πιο ζωντανές πόλεις και γειτονιές. Τα μαλακά ακουστικά με απομόνωση θορύβου διατηρούν τον 

ήχο εκπληκτικά καθαρό και αποδίδουν δυναμικά μπάσα, προσφέροντας μια άνετη και 

καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.

Απόλυτη άνεση
• Επιλέξτε ένα από τα 3 ζευγάρια ακουστικών, για άψογη εφαρμογή
• Εξαιρετικά μικρά και άνετα ακουστικά για εύκολη εφαρμογή

Απόλυτη εμπειρία καθηλωτικού ήχου εν κινήσει
• Ειδικά συντονισμένοι οδηγοί 9 χιλ. που αποδίδουν καθαρό ήχο και δυναμικά μπάσα
• Ακουστικά με απομόνωση θορύβου για αποκλεισμό των θορύβων της πόλης

Ευκολία χρήσης
• Επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται με ρυθμιστικό
• Το καουτσούκ μείωσης καταπόνησης καλωδίου ενισχύει την ανθεκτικότητα



 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.

Ειδικά συντονισμένοι οδηγοί 9 χιλ.

Ειδικά συντονισμένοι οδηγοί 9 χιλ. που αποδίδουν 
καθαρό ήχο και δυναμικά μπάσα

Επίπεδο καλώδιο και ρυθμιστικό

Επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται με 
ρυθμιστικό

Καουτσούκ μείωσης καταπόνησης 
καλωδίου
Το καουτσούκ μείωσης καταπόνησης καλωδίου 
ενισχύει την ανθεκτικότητα των ακουστικών και 
επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Το μαλακό 
καουτσούκ είναι τοποθετημένο στο σημείο όπου 
συνδέεται το καλώδιο με το περίβλημα του αυτιού, 
προστατεύοντας τη σύνδεση από τη φθορά που 
προκαλεί το συνεχές λύγισμα.

Εξαιρετικά μικρά ακουστικά
Εξαιρετικά μικρά και άνετα ακουστικά για εύκολη 
εφαρμογή

Ακουστικά με απομόνωση θορύβου

Ακουστικά με απομόνωση θορύβου για 
αποκλεισμό των θορύβων της πόλης
SHE7050BK/00

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: PET
• Συχνότητα απόκρισης: 8 - 23.000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμικό
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 8,6 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 25 mW
• Πηνίο φωνής: CCAW

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο

Συνδεσιμότητα
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

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

9,5 x 17,5 x 2 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,7 x 6,9 x 0,8 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,013 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,029 lb
• Μικτό βάρος: 0,0502 κ.
• Μικτό βάρος: 0,111 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,0372 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71904 8
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

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

38 x 16 x 25 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

15,0 x 6,3 x 9,8 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,312 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,688 lb
• Μικτό βάρος: 1,73 κ.
• Μικτό βάρος: 3,814 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,418 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,126 lb
• GTIN: 1 69 23410 71904 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

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

18 x 7 x 10,5 εκ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

7,1 x 2,8 x 4,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,039 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,086 lb
• Μικτό βάρος: 0,182 κ.
• Μικτό βάρος: 0,401 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,143 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,315 lb
• GTIN: 2 69 23410 71904 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

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

2,2 x 2,4 x 1,2 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

0,9 x 0,9 x 0,5 ίντσες
• Βάρος: 0,0127 κ.
• Βάρος: 0,028 lb
•
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