
 

 

Philips
Kuulokkeet ja mikrofoni

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeä kuulokesanka
Yksipuolinen litteä johto

SHL5205BK
Jykevän dynaamiset bassoäänet

sekä ääntä eristävät korvatyynyt
Japanilaisesta populaarikulttuurista ja yksinkertaisesta tyylikkyydestä vaikutteensa saaneet CitiScape 

Shibuya SHL5205BK/10 -kuulokkeet ovat elegantti valinta. Kevyet kuulokesangat sekä automaattisesti 

säätyvät ja taustamelua vaimentavat korvatyynyt takaavat täydellisen käyttömukavuuden, joten voit 

nauttia täysillä voimakkaista bassoäänistä.

täydellinen uppoutuminen
• Tehokkaat 40 mm:n elementit tuottavat jykevän, dynaamisen basson
• Korvien päälle asetettavat korvatyynyt vaimentavat kaupungin melua

Erittäin mukava
• Pehmeät vaahtomuovityynyt ja musiikin kuuntelu on todella miellyttävää
• Pehmeä ja hengittävä kuulokesanka ja kuuntelu on mukavaa pitkään
• Litteä, 1,2 m:n sotkeutumaton kaapeli ei mene sykkyrään

Musiikin kuunteluun ja puheluihin
• Siirry musiikinkuuntelusta puheluihin kiinteän mikrofonin avulla



 Jykevä, dynaaminen basso

Uppoudu musiikin sykkeeseen jykevän ja dynaamisen 
basson toistavien tehokkaiden 40 mm:n elementtien 
ansiosta. Philipsillä on pitkät perinteet laadukkaassa 
äänentoistossa, joten voit luottaa siihen, että 
CitiScape-kuulokkeilla saat sykähdyttävän 
kuuntelukokemuksen - minne menetkin.

Litteä, sotkeutumaton kaapeli

Enää ei tarvitse taistella kaapelisykkyrän kanssa. 
CitiScape-kuulokkeiden litteä 1,2 m:n 
sotkeutumaton kaapeli pysyy siistinä ja 
solmuttomana - aina. Voit keskittyä tärkeimpään eli 
musiikin kuunteluun minne menetkin.

Pehmeä ja hengittävä kuulokesanka

Pehmeän ja kevyen kuulokesangan rei'itys haihduttaa 
ylimääräisen lämmön CitiScape-kuulokkeiden käytön 
aikana.

Pehmeät vaahtomuovityynyt

Erittäin pehmeät ja notkeat korvatyynyt hyväilevät 
korviesi muotoja ja istuvat napakasti, eikä musiikki 
pääse karkaamaan. Kuulokkeet on suunniteltu 
sopimaan päähän kuin päähän ja ne ovat niin mukavat, 
että musiikkiin voi uppoutua pitkiksikin ajoiksi. Saatat 
jopa unohtaa, että ne ovat korvillasi.

Korvien päälle asetettavat korvatyynyt 
eristävät

Nauti kaupungin sykkeestä, mutta suodata melu 
korvien päälle asetettavilla vaimentavilla 
korvatyynyillä. Uskomattoman pehmeät korvatyynyt 
sinetöivät kaiuttimet korviesi ympärille ja ne tuntuvat 
mukavilta pitkään. Voit nauttia suosikkimusiikkisi 
pienimmistäkin vivahteista.

Kiinteä mikrofoni

CitiScape-kuulokkeissa on kiinteä mikrofoni, jonka 
avulla on helppo siirtyä musiikista puheluihin. Pidä 
musiikki lähelläsi – unohtamatta ystäviäsi.
SHL5205BK/10

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 10 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Pakkauksen mitat
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• EAN: 69 23410 71328 2
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 20 x 8 cm
• Kokonaispaino: 0,4 kg
• Nettopaino: 0,176 kg
• Taara: 0,224 kg
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Kokonaispaino: 1,502 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Nettopaino: 0,528 kg
• Taara: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 71328 9

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Paino: 0,176 kg
•
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