
 

 

Philips
CitiScape in-ear-hörlurar

CitiScape Collection
In-ear
Vit

SHE7055WT
Indies

Klart, naturtroget ljud
Sätt piff på tillvaron med CitiScape hörlurar i Indie-färger med cool stadskänsla, med inspiration från de 

mest pulserande städerna och kvarteren. De mjuka, brusreducerande öronsnäckorna skapar ett 

omslutande klart ljud och ger med sin dynamiska bas en bekväm och uppslukande upplevelse.

Totalt uppslukande ljud i farten
• Finstämda element på 9 mm ger klart ljud och dynamisk bas
• Ljudisolerande öronsnäckor som stänger ute stadens ljud

Suverän komfort
• Välj mellan 3 olika par öronsnäckor som har perfekt passform
• Ultrasmå och välsittande hörlurar för en bekväm passform

Bekväm design
• Platt, trasselfri sladd med skjutreglage så att du slipper krångel
• Gummerad kabelavlastning förbättrar varaktigheten

Håll koll på musiken och vännerna
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon



 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.

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.

Finstämda element på 9 mm

Finstämda element på 9 mm ger klart ljud och 
dynamisk bas

Platt sladd och skjutreglage

Platt, trasselfri sladd med skjutreglage så att du 
slipper krångel

Ljudisolerande öronsnäckor

Ljudisolerande öronsnäckor som stänger ute stadens 
ljud

Gummerad kabelavlastning
Gummerad kabelavlastning ger ökad hållbarhet och 
hjälper till att förlänga hörlurarnas livslängd. En mjuk 
gummibeläggning där kabeln ligger emot örat 
skyddar anslutningen från att skadas på grund av 
upprepade böjningar.

Ultrasmå hörlurar
Ultrasmå och välsittande hörlurar för en bekväm 
passform
SHE7055WT/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 19–21 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Maximal ineffekt: 25 mW

Design
• Färg: Vit

Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutningens legering: krompläterad

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

3,7 x 6,9 x 0,8 tum
• Nettovikt: 0,013 kg
• Nettovikt: 0,029 lb
• Bruttovikt: 0,0502 kg
• Bruttovikt: 0,111 lb
• Taravikt: 0,0372 kg
• Taravikt: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71907 9
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 16 x 25 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 15,0 x 6,3 x 9,8 tum
• Nettovikt: 0,312 kg
• Nettovikt: 0,688 lb
• Bruttovikt: 1,73 kg
• Bruttovikt: 3,814 lb
• Taravikt: 1,418 kg
• Taravikt: 3,126 lb
• GTIN: 1 69 23410 71907 6
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Inre kartong (L x B x H): 7,1 x 2,8 x 4,1 tum
• Nettovikt: 0,039 kg
• Nettovikt: 0,086 lb
• Bruttovikt: 0,182 kg
• Bruttovikt: 0,401 lb
• Taravikt: 0,143 kg
• Taravikt: 0,315 lb
• GTIN: 2 69 23410 71907 3
• Antal konsumentförpackningar: 3

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2.2 x 2,4 x 1,2 cm
• Produktens mått (B x H x D): 0,9 x 0,9 x 0,5 tum
• Vikt: 0,0127 kg
• Vikt: 0,028 lb
•

* *Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på 
kompatibiliteten för mobiltelefonen.
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