
 

 

Philips
Căști cu bandă de susţinere 
CitiScape

Colecţia CitiScape
SHIBUYA

SHL5205BK
Generat de bas profund, dinamic

cu pernuţe pentru izolarea sunetului
Cultura pop japoneză şi simplitatea şic conferă CitiScape Shibuya un stil caracteristic. Banda 
sa de susţinere, uşoară şi cu aerisire, cu pernuţe pentru izolarea zgomotului cu auto-reglare 
asigură o potrivire perfectă şi confort atunci când vă delectaţi cu sunete joase puternice.

Delectare totală
• Drivere de 40 mm puternice oferă un bas profund și dinamic
• Pernuţele de izolare auriculare blochează zgomotul orașului

Confort deosebit
• Pernuţe moi din burete pentru a savura muzica în condiţii de confort veritabil
• Bandă de susţinere moale și cu aerisire pentru confort de ascultare îndelungată
• Cablu plat anti-încurcare de 1,2 m vă protejează de noduri și încurcături

Muzică și apeluri
• Treceţi de la ascultarea muzicii la apeluri telefonice datorită microfonului integrat



 Bas profund și dinamic

Intraţi în ritm cu o muzică cu mesaj puternic, 
datorită driverelor de 40 mm puternice care 
oferă un bas profund și dinamic. Cu experienţa 
Philips în domeniul sunetului de calitate 
excelentă, puteţi avea încredere în căștile dvs. 
CitiScape, care vă vor asigura o experienţă 
audio realistă și copleșitoare, oriunde aţi 
merge.

Cablu plat anti-încurcare

Luaţi-vă adio de la cablurile încurcate și 
enervante care atârnă din geantă. Cablul plat 
de 1,2 m al căștilor CitiScape nu se încurcă și 
nu se înnoadă niciodată. Acum vă puteţi 
concentra asupra ceea ce contează cel mai 
mult, precum savurarea muzicii în condiţii de 
confort, oriunde aţi merge.

Bandă de susţinere moale și cu aerisire

Banda de susţinere moale și ușoară este 
perforată pentru a elibera căldura acumulată în 
timpul purtării căștilor CitiScape.

Pernuţe moi din burete

Pernuţele extrem moi și suple urmăresc 
conturul urechii în mod confortabil și sigur, 
pentru o etanșare perfectă. Acestea nu sunt 
proiectate doar pentru a asigura cea mai bună 
potrivire posibilă, indiferent de forma capului, 
ci vă permit, de asemenea, să vă cufundaţi în 
divertismentul muzical o perioadă îndelungată 
de timp. De fapt, sunt atât de confortabile, 
încât veţi uita că le purtaţi.

Pernuţe de izolare auriculare

Faceţi parte din ritmul orașului dar nu și din 
zgomotul acestuia, datorită pernuţelor 
auriculare de izolare sonoră. Pernuţele pentru 
urechi incredibil de moi menţin boxele în jurul 
urechilor pentru confort la purtarea 
îndelungată. Veţi putea distinge cu claritate 
toate detaliile sonore ale muzicii dvs. favorite și 
vă veţi putea bucura de acestea.

Microfon încorporat

Căștile CitiScape sunt prevăzute cu un 
microfon integrat pentru a putea trece ușor de 
la ascultarea muzicii la preluarea apelurilor. 
Este extrem de simplu să rămâneţi în legătură 
cu muzica și cu persoanele care înseamnă cel 
mai mult pentru dvs.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 103 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC
• Compatibil cu:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• EAN: 69 23410 71328 2
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 20 x 8 cm
• Greutate brută: 0,4 kg
• Greutate netă: 0,176 kg
• Greutate proprie: 0,224 kg
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 1,502 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Greutate netă: 0,528 kg
• Greutate proprie: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 71328 9

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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