
 

 

Philips
Căștile intraauriculare 
CitiScape

Colecţia CitiScape
Intraauricular
Violet

SHE7055PP
Sunet natural, clar

cu un cablu plat anti-încurcare
Adăugaţi un plus de energie vieţii dvs. prin culorile urbane CitiScape Indies, inspirate de 
cele mai vibrante oraşe şi enclave. Capacele auriculare moi pentru izolarea zgomotului 
păstrează sunetul clar şi basul dinamic pentru o experienţă confortabilă şi captivantă.

Confort deosebit
• Alegeţi dintre 3 perechi de capace auriculare pentru o potrivire perfectă
• Căști extrem de mici și comode pentru fixare confortabilă

Rămâneţi în contact cu muzica și prietenii dvs.
• Treceţi de la ascultarea muzicii la apeluri telefonice datorită microfonului integrat

Design ergonomic
• Cablu plat anti-încurcare cu glisor anti-încurcare
• Sistemul de rulare a cablului cauciucat îmbunătăţește durabilitatea

Experienţă audio totală în mișcare
• Driverele de 9 mm oferă un sunet clar și un bas profund
• Capace auriculare pentru izolarea zgomotului și blocarea zgomotului orașului



 Microfon încorporat

Căștile CitiScape sunt prevăzute cu un microfon 
integrat pentru a putea trece ușor de la ascultarea 
muzicii la preluarea apelurilor. Este extrem de simplu 
să rămâneţi în legătură cu muzica și cu persoanele 
care înseamnă cel mai mult pentru dvs.

O gamă de 3 perechi de capace 
auriculare

Căștile intraauriculare CitiScape sunt furnizate 
împreună cu 3 perechi de capace auriculare pentru a 
vă putea răsfăţa urechile cu o pereche de căști care 
vi se potrivesc perfect. Capacele auriculare sunt 
disponibile în 3 mărimi, de la mici la mari, și toate 
sunt elegante dar și extraordinar de comode.

Driverele de 9 mm cu reglare fină

Driverele de 9 mm oferă un sunet clar și un bas 
profund

Cablu plat și glisor

Cablu plat anti-încurcare cu glisor anti-încurcare

Capace auriculare pentru izolarea 
zgomotului

Capace auriculare pentru izolarea zgomotului și 
blocarea zgomotului orașului

Sistem de rulare a cablului cauciucat
Sistemul de rulare a cablului cauciucat îmbunătăţește 
durabilitatea pentru a ajuta la prelungirea duratei de 
viaţă a căștilor dvs., un cauciuc fin în locul unde cablul 
se conectează la căști protejează conexiunea 
împotriva deteriorării provocată de îndoirea 
repetată.

Căști extrem de mici
Căști extrem de mici și comode pentru fixare 
confortabilă
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Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Diafragmă: PET
• Răspuns în frecvenţă: 19 - 21 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Putere maximă de intrare: 25 mW

Conectivitate
• Microfon: Microfon încorporat
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: cromat

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

3,7 x 6,9 x 0,8 inch
• Greutate netă: 0,013 kg
• Greutate netă: 0,029 lb
• Greutate brută: 0,0502 kg
• Greutate brută: 0,111 lb
• Greutate proprie: 0,0372 kg
• Greutate proprie: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71911 6
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 16 x 25 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 15,0 x 6,3 x 9,8 inch
• Greutate netă: 0,312 kg
• Greutate netă: 0,688 lb
• Greutate brută: 1,73 kg
• Greutate brută: 3,814 lb
• Greutate proprie: 1,418 kg
• Greutate proprie: 3,126 lb
• GTIN: 1 69 23410 71911 3
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 7 x 10,5 cm
• Cutie interioară (L x L x Î): 7,1 x 2,8 x 4,1 inch
• Greutate netă: 0,039 kg
• Greutate netă: 0,086 lb
• Greutate brută: 0,182 kg
• Greutate brută: 0,401 lb
• Greutate proprie: 0,143 kg
• Greutate proprie: 0,315 lb
• GTIN: 2 69 23410 71911 0
• Număr de ambalaje: 3

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 0,9 x 0,9 x 0,5 inch
• Greutate: 0,0127 kg
• Greutate: 0,028 lb
•
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