
 

 

Philips
Hörlurar

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Lätt huvudband
Vikbar för plan förvaring

SHL5100WT
Tydligt ljud

med lätt design
Innovation möter experimentellt gatumode med den slående CitiScape Strada. Inspirerad 
av hippa stadsbor levererar den smidiga lättviktshörluren rent ljud medan dess trendiga 
tyghuvudband skänker dig bekvämlighet och den rätta stilen.

Totalt uppslukande ljud i farten
• Klart ljud med kraftfulla 32 mm-element
• Öppen akustisk konstruktion för naturligt ljud

Suverän komfort
• Lätt och smalt huvudband för enastående komfort

Formgiven att förbluffa
• Färgglatt finstickat huvudbandsöverdrag



 Kraftfulla 32 mm-element

Tack vare de kraftfulla 32 mm-elementen blir ljudet 
klart, detaljerat och naturligt. Njut av varenda liten 
ton och nyans – när som helst, var som helst.

Finstickat huvudbandsöverdrag

Lyssna med stil med CitiScape Stradas bekväma 
huvudband, som har ett finstickat tygöverdrag, 
inspirerat av sneakers med färgglada skosnören.

Lätt och smalt huvudband

Det bekväma CitiScape-huvudbandet är gjort av en 
supertunn och lätt tub. En metallskena ger ökad 
tålighet.

Öppen akustisk formgivning

Tack vare den öppna akustiska on-ear-
konstruktionen blir ljudet naturligt och du kan njuta 
av musiken samtidigt som du är medveten om vad 
som händer runtomkring dig.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 19–21 500 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 32 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 72239 0
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17 x 22,5 x 3,5 cm
• Bruttovikt: 0,13 kg
• Nettovikt: 0,065 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,065 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72239 7
• Yttre kartong (L x B x H): 19 x 12,5 x 24 cm
• Nettovikt: 0,195 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,335 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14,5 x 17 x 3 cm
• Vikt: 0,065 kg
•
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