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Na uši
Ľahký hlavový oblúk
Skladanie naplocho

SHL5100PK
Čistý zvuk

a ľahká konštrukcia
Pútavé slúchadlá CitiScape Strada v sebe spájajú inovácie s experimentálnou pouličnou módou. Tieto 

slúchadlá inšpirované modernými mestskými štvrťami vynikajú ľahkou a úzkou konštrukciou a vytvárajú 

fantastický zvuk. Ich hlavový oblúk pokrytý modernou látkou vám navyše poskytne potrebné pohodlie 

a dodá štýl.

Úplné ponorenie do zvuku kdekoľvek
• 32 mm budiče s vysokým výkonom vytvárajúce čistý zvuk
• Otvorená akustická konštrukcia pre prirodzený zvuk

Vynikajúci komfort
• Ľahký a úzky hlavový oblúk pre dokonalé pohodlie

Dizajn, ktorý ohromí
• Poťah hlavového oblúku z jemnej tkaniny so sviežim vzorom



 32 mm budiče s vysokým výkonom

32 mm budiče s vysokým výkonom vytvárajúce čistý, 
detailný a prirodzený zvuk. Ponorte sa do každého 
tónu a detailu – kedykoľvek a kdekoľvek.

Poťah hlavového oblúku z jemnej 
tkaniny

Hlavový oblúk slúchadiel CitiScape Strada je 
inšpirovaný módnymi značkovými teniskami s 
farebnými šnúrkami. Je obalený jemnou tkaninou, 
takže si môžete vychutnávať štýlové pohodlie aj 
skvelú hudbu.

Ľahký a úzky hlavový oblúk

Hlavový oblúk vašich slúchadiel CitiScape je 
vyrobený z mimoriadne úzkej a ľahkej trubice na 
zaistenie pohodila. Je zakončený kovovou tyčkou pre 
zvýšenú odolnosť.

Otvorený akustický dizajn

Otvorený akustický dizajn slúchadiel na uši zabezpečí 
prirodzený zvuk a súčasne budete mať počas 
počúvania hudby stále prehľad o svojom okolí.
SHL5100PK/00

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 19 – 21 500 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 32 mW
• Citlivosť: 104 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• EAN: 69 23410 72242 0
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 22,5 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,13 kg
• Hmotnosť netto: 0,065 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,065 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72242 7
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 19 x 12,5 x 24 cm
• Hmotnosť netto: 0,195 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,335 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 14,5 x 17 x 3 cm
• Hmotnosť: 0,065 kg
•
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