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Ακουστικά με μικρόφωνο

Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακό εσωτερικό στήριγμα 
κεφαλής
Επίπεδο καλώδιο μονής 
πλευράς

SHL5205BL
Με βαθιά, δυναμικά μπάσα

και μαξιλαράκια με απομόνωση ήχου
Η ιαπωνική ποπ κουλτούρα και η κομψή απλότητα χαρίζουν έναν εμβληματικό αέρα στα 

ακουστικά CitiScape Shibuya. Το ελαφρύ στήριγμα κεφαλής που αναπνέει και τα μαξιλαράκια με 

απομόνωση θορύβου που προσαρμόζονται αυτόματα εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και 

απόλυτη άνεση, για μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με πανίσχυρα μπάσα.

Απόλυτη απόλαυση
• Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. για βαθιά και δυναμικά μπάσα
• Μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με απομόνωση ήχου, που μπλοκάρουν το θόρυβο της 
πόλης

Απόλυτη άνεση
• Μαξιλαράκια από μαλακό αφρολέξ, για πραγματικά άνετη μουσική απόλαυση
• Μαλακό στήριγμα κεφαλής που επιτρέπει τη ροή του αέρα, για άνεση που διαρκεί για ώρες
• Πείτε αντίο στους κόμπους, με το επίπεδο καλώδιο 1,2 μ. που δεν μπερδεύεται

Μουσική και κλήσεις
• Εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων με το ενσωματωμένο μικρόφωνο



 Βαθιά και δυναμικά μπάσα

Μπείτε στο ρυθμό και απολαύστε τη μουσική 
σας δυνατά, χάρη στους πανίσχυρους 
οδηγούς ηχείων 40 χιλ. που αποδίδουν βαθιά 
και δυναμικά μπάσα. Με την μακρά 
παράδοση της Philips στην εξαιρετική 
ποιότητα ήχου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι 
τα ακουστικά CitiScape θα σας 
εξασφαλίσουν μια πραγματικά 
συναρπαστική εμπειρία ήχου κατά τις 
μετακινήσεις σας – όπου και αν βρίσκεστε.

Επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται

Ξεχάστε τους κόμπους και τα ακατάστατα 
καλώδια που σας εμποδίζουν. Το επίπεδο 
καλώδιο 1,2 μ. των ακουστικών CitiScape δεν 
μπερδεύεται και δεν σχηματίζει ποτέ 
κόμπους. Μπορείτε πλέον να εστιάσετε την 
προσοχή σας σ' αυτό που έχει σημασία... 
δηλαδή το να απολαμβάνετε με άνεση τη 
μουσική σας όπου και αν βρίσκεστε.

Μαλακό στήριγμα κεφαλής που 
επιτρέπει τη ροή του αέρα

Το μαλακό και ελαφρύ στήριγμα κεφαλής 
διαθέτει ανοίγματα, ώστε η συσσωρευμένη 
θερμότητα να απελευθερώνεται όταν 
φοράτε τα ακουστικά CitiScape.

Μαξιλαράκια από μαλακό αφρολέξ

Τα εξαιρετικά μαλακά και εύκαμπτα 
μαξιλαράκια αγκαλιάζουν το περίγραμμα των 
αυτιών σας με άνεση και ασφάλεια, 
προσφέροντας άψογη εφαρμογή. Όχι μόνο 
είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν την 
καλύτερη δυνατή εφαρμογή, αλλά όποιο και 
αν είναι το σχήμα του κεφαλιού σας, σας 
επιτρέπουν να βυθίζεστε στην απόλαυση της 
μουσικής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Για την ακρίβεια είναι τόσο άνετα, που θα 
ξεχάσετε ακόμα και ότι τα φοράτε.

Μαξιλαράκια "πάνω από το αυτί" με 
απομόνωση ήχου

Ζήστε από κοντά την πόλη αλλά όχι και τους 
θορύβους της, χάρη στα μαξιλαράκια "πάνω 
από το αυτί" με απομόνωση ήχου. Τα 
απίστευτα μαλακά μαξιλαράκια περιβάλλουν 
τα ηχεία γύρω από τα αυτιά σας, 
προσφέροντας άνεση που διαρκεί για ώρες. 
Ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια με 
απόλυτη ευκρίνεια, για να απολαμβάνετε 
όλες τις λεπτομέρειες του ήχου.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Τα ακουστικά CitiScape διαθέτουν 
ενσωματωμένο μικρόφωνο, ώστε να 
μπορείτε να εναλλάσσεστε εύκολα μεταξύ 
της μουσικής και των τηλεφωνικών 
κλήσεων. Έτσι, είναι πανεύκολο να μένετε 
συνδεδεμένοι τόσο με την αγαπημένη σας 
μουσική όσο και με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 30 mW
• Ευαισθησία: 103 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυσο 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Συμβατότητα με:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony Ericsson

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• EAN: 69 23410 71283 4
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 20 x 8 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,4 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,176 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,224 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Μεικτό βάρος: 1,502 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26,5 x 21,5 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,528 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,974 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71283 1

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

17,5 x 18,5 x 7,5 εκ.
• Βάρος: 0,176 κ.
•
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