
 

 

Philips
CitiScape-hoofdtelefoon 
met hoofdband

Shibuya
Voor op het oor
Zwart

SHL5200BK
Krachtig diep en dynamisch basgeluid

met geluidsisolerende oorkussens
Zowel de Japanse popcultuur als de elegante eenvoud verlenen de CitiScape Shibuya-hoofdtelefoon 

zijn unieke flair. De hoofdband heeft een licht en ademend ontwerp en de altijd passende ruisisolerende 

kussens garanderen een perfecte pasvorm en draagcomfort terwijl u helemaal opgaat in het krachtige 

basgeluid.

De ultieme luisterervaring
• Krachtige drivers van 40 mm zorgen voor een diep, dynamisch basgeluid
• Isolerende oorkussens blokkeren het lawaai van de stad

Uiterst comfortabel
• Kussens van zacht schuim om uiterst comfortabel te kunnen genieten van uw muziek
• Zachte, ademende hoofdband voor langdurig luistercomfort
• Plat, knoopresistent snoer van 1,2 m voorkomt kinken en knopen



 Diep en dynamisch basgeluid

Laat u lekker gaan met muziek die indruk maakt, 
dankzij krachtige drivers van 40 mm die zorgen voor 
een diep, dynamisch basgeluid. Met de enorme 
historie van Philips op het gebied van uitstekend 
geluid kunt u erop vertrouwen dat uw CitiScape-
hoofdtelefoon zorgt voor een levendige, 
meeslepende geluidservaring – waar u ook bent.

Plat, knoopresistent snoer

U hoeft geen rommelige snoeren vol knopen meer 
uit uw tas te halen. Het platte, knoopresistente 
snoer van 1,2 m van uw CitiScape-hoofdtelefoon 
blijft altijd vrij van kinken en knopen. U kunt zich nu 
concentreren op belangrijker zaken, zoals 
ontspannen genieten van uw muziek, waar u ook 
naartoe gaat.

Isolerende oorkussens

Maak deel uit van het wervelende stadsleven maar 
niet van het lawaai, met geluidsisolerende 

oorkussens. De ongelooflijk zachte oorkussens 
sluiten de luidsprekers rond uw oren af en bieden 
langdurig draagcomfort. U kunt alle geluidsdetails 
duidelijk waarnemen en optimaal genieten van uw 
favoriete muziek.

Zachte, ademende hoofdband

De zachte, lichtgewicht hoofdband is voorzien van 
openingen om warmteophoping tijdens het dragen 
van uw CitiScape-hoofdtelefoon te voorkomen.

Kussens van zacht schuim

Ultrazachte, flexibele kussens passen zich op een 
comfortabele, zekere manier aan de contouren van 
uw oren aan en zorgen voor een perfecte afsluiting. 
Het ontwerp is niet alleen gericht op een optimale 
pasvorm, ongeacht de vorm van uw hoofd, maar u 
kunt bovendien lange tijd achter elkaar volledig 
opgaan in uw muziek. De hoofdtelefoon is zelfs zo 
comfortabel dat u misschien wel vergeet dat u hem 
op hebt.
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Specificaties
Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,176 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van luidspreker: 40 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
• Type schap: Dummy
• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 64216 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8,0 cm
• Brutogewicht: 0,4 kg
• Nettogewicht: 0,176 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,224 kg
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 1,502 kg
• Omdoos (L x B x H): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,528 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,974 kg
• GTIN: 1 87 12581 64216 4
•
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