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SHE7055PP
Czysty, naturalny dźwięk

dzięki nieplączącemu się, płaskiemu przewodowi
Twoje życie nabierze kolorów dzięki barwnym miejskim słuchawkom CitiScape w stylu indie, 

zainspirowanym atmosferą najbardziej energetycznych miast i dzielnic. Miękkie nasadki douszne z 

funkcją redukcji szumów zapewniają niesamowicie czysty dźwięk i dynamiczne basy. Wynik — komfort 

użytkowania i realistyczne wrażenia podczas słuchania muzyki.

Niespotykana wygoda
• 3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania
• Wyjątkowo małe, dobrze dopasowane słuchawki zapewniają wygodę

Nie rozstawaj się z muzyką i przyjaciółmi
• Przełączanie z trybu słuchania muzyki na rozmowy telefoniczne dzięki wbudowanemu 

mikrofonowi

Wygoda użytkowania
• Płaski, nieplączący się przewód z suwakiem zapobiegającym splątaniu
• Gumowany reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa trwałość

Pełne zanurzenie w dźwięku podczas ruchu
• Precyzyjnie dostrojone 9-milimetrowe przetworniki zapewniają wyrazisty dźwięk i dynamiczne 

basy
• Nasadki douszne z funkcją redukcji szumów izolują od miejskiego gwaru



 Wbudowany mikrofon

Słuchawki CitiScape są wyposażone we wbudowany 
mikrofon, co pozwala z łatwością przełączać się z 
trybu słuchania muzyki na tryb odbierania telefonów. 
Zachowasz kontakt ze swoją muzyką i ludźmi, którzy 
są Ci najbliżsi.

3 pary nasadek dousznych do wyboru

Słuchawki douszne CitiScape są wyposażone w 3 
pary nasadek, co pozwala idealnie dopasować je do 
uszu. Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (od 
małego do dużego), stylowo wyglądają i są niezwykle 
wygodne.

Precyzyjnie dostrojone 9-milimetrowe 
przetworniki

Precyzyjnie dostrojone 9-milimetrowe przetworniki 
zapewniają wyrazisty dźwięk i dynamiczne basy

Płaski przewód i suwak

Płaski, nieplączący się przewód z suwakiem 
zapobiegającym splątaniu

Nasadki douszne z funkcją redukcji 
szumów

Nasadki douszne z funkcją redukcji szumów izolują 
od miejskiego gwaru

Gumowany reduktor naprężeń na 
przew.
Gumowany reduktor naprężeń na przewodzie 
zwiększa trwałość i wydłuża okres eksploatacji 
słuchawek. Miękka guma w miejscu, w którym 
przewód łączy się z elementem nausznym, chroni 
połączenie przed uszkodzeniem spowodowanym 
przez częste zginanie.

Wyjątkowo małe słuchawki
Wyjątkowo małe, dobrze dopasowane słuchawki 
zapewniają wygodę
SHE7055PP/00

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 19–21 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 25 mW

Połączenia
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Wykończenie złącza: chromowane

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,7 x 6,9 x 0,8 cali
• Waga netto: 0,013 kg
• Waga netto: 0,029 lb
• Waga brutto: 0,0502 kg
• Waga brutto: 0,111 lb
• Ciężar opakowania: 0,0372 kg
• Ciężar opakowania: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71911 6
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 16 x 25 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

15,0 x 6,3 x 9,8 cali
• Waga netto: 0,312 kg
• Waga netto: 0,688 lb
• Waga brutto: 1,73 kg
• Waga brutto: 3,814 lb
• Ciężar opakowania: 1,418 kg
• Ciężar opakowania: 3,126 lb
• GTIN: 1 69 23410 71911 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18 x 7 x 10,5 cm
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

7,1 x 2,8 x 4,1 cali
• Waga netto: 0,039 kg
• Waga netto: 0,086 lb
• Waga brutto: 0,182 kg
• Waga brutto: 0,401 lb
• Ciężar opakowania: 0,143 kg
• Ciężar opakowania: 0,315 lb
• GTIN: 2 69 23410 71911 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

0,9 x 0,9 x 0,5 cali
• Waga: 0,0127 kg
• Waga: 0,028 lb
•
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