
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Lichte hoofdband
Opvouwbaar

SHL5100PK
Kristalhelder geluid

in een lichtgewicht ontwerp
De schitterende CitiScape Strada combineert innovatie met experimentele straatmode. 
Deze slanke en lichte hoofdtelefoon biedt verbluffend geluid. Geïnspireerd door het 
hippe stadsleven en met trendy hoofdband voor optimale stijl en maximaal comfort.

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• 32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder geluid
• Open akoestisch ontwerp voor natuurlijk geluid

Uiterst comfortabel
• Lichte en slanke hoofdband voor buitengewoon comfort

Ontworpen om indruk te maken
• Fijngebreide hoofdbandhoes met levendig design



 32 mm hoogwaardige drivers

32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder, 
gedetailleerd en natuurlijk geluid. Geniet van elke 
noot en nuance onder, waar en wanneer dan ook.

Fijngebreide hoofdbandhoes

Geïnspireerd door trendy sneakers met levendig 
gekleurde veters, is de CitiScape-hoofdband van 
Strada gewikkeld in een hoes van fijngebreid 
materiaal. Zo kunt u stijlvol en comfortabel 
paraderen terwijl u van uw muziek geniet.

Lichte en slanke hoofdband

De CitiScape-hoofdband is gemaakt van een 
superdunne en lichte buis voor optimaal comfort. Hij 
is afgewerkt met een metalen stang voor extra 
duurzaamheid.

Open akoestisch ontwerp

Het open akoestische ontwerp voor op het oor 
zorgt voor natuurlijk geluid, terwijl u niet wordt 
afgesloten van uw omgeving terwijl u van muziek 
geniet.
SHL5100PK/00

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 19 - 21.500 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 32 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 72242 0
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 22,5 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,13 kg
• Nettogewicht: 0,065 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,065 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72242 7
• Omdoos (L x B x H): 19 x 12,5 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,195 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,335 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,5 x 17 x 3 cm
• Gewicht: 0,065 kg
•

Publicatiedatum  
2016-10-16

Versie: 5.0.9

12 NC: 8670 001 05308
EAN: 06 92341 07224 20

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Hoofdtelefoon
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Lichte hoofdband, Opvouwbaar

http://www.philips.com

