
 

 

Philips
Słuchawki

Przetworniki 32 mm/zamknięta 

konstr.

Nauszne
Lekki pałąk
Składane

SHL5100YL
Wyraźne brzmienie

lekka konstrukcja
Wyróżniające się słuchawki CitiScape Strada stanowią połączenie innowacji z eksperymentalną modą 

miejską. Te wąskie i lekkie słuchawki powstały z inspiracji modnym stylem miejskim. Zapewniają 

nieskazitelny dźwięk, a pałąk na głowę z modnej tkaniny gwarantuje prawdziwy komfort i styl.

Pełne zanurzenie w dźwięku podczas ruchu
• 32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny dźwięk
• Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala uzyskać naturalny dźwięk

Niespotykana wygoda
• Wąski i lekki pałąk na głowę zapewnia wyjątkową wygodę

Zaprojektowane, by robić wrażenie
• Precyzyjnie utkana nakładka pałąka na głowę o atrakcyjnym wyglądzie



 32-milimetrowe przetworniki o dużej 
mocy

32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy 
zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk. 
Zanurz się w każdym pojedynczym detalu i 
dźwiękowym niuansie — w dowolnym miejscu i 
czasie.

Precyzyjnie utkana nakładka pałąka na 
głowę

Pałąk na głowę słuchawek CitiScape Strada — 
zainspirowany modnymi tenisówkami ze 
sznurówkami w żywych kolorach — jest owinięty 
precyzyjnie utkaną nakładką z tkaniny, dzięki której 

możesz zaprezentować niebanalny styl, jednocześnie 
wygodnie słuchając muzyki.

Wąski i lekki pałąk na głowę

Pałąk na głowę CitiScape został wykonany z 
niezwykle wąskiej i lekkiej rurki dającej komfort 
podczas użytkowania produktu. Rurka jest 
zakończona metalową podporą zapewniającą 
dodatkową wytrzymałość.

Otwarta konstrukcja akustyczna

Otwarta nauszna konstrukcja akustyczna zapewnia 
naturalny dźwięk i pozwala zanurzyć się w muzyce 
przy jednoczesnym zachowaniu kontaktu 
słuchowego z otoczeniem.
SHL5100YL/00

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 19–21 500 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 32 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 72241 3
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 22,5 x 3,5 cm
• Waga brutto: 0,13 kg
• Waga netto: 0,065 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,065 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72241 0
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19 x 12,5 x 24 cm
• Waga netto: 0,195 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,335 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 17 x 3 cm
• Waga: 0,065 kg
•
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