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CitiScape
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SHIBUYA

SHL5205PK
Hluboké a dynamické basy

a náušníky izolující hluk
Sluchátka CitiScape Shibuya SHL5205PK/10 mají ikonický styl inspirovaný japonskou popkulturou a 

elegantní jednoduchostí. Lehký sluchátkový oblouk a automaticky sednoucí náušníky izolující hluk 

zaručují, že vám sluchátka dokonale a pohodlně sednou, když se plně ponoříte do zvuků se silnými basy.

Maximální zážitek
• Výkonné 40mm reproduktory poskytují hluboké a dynamické basy
• Nástavce izolují rušivý hluk města
• Supraaurální náušníky izolují hluk města

Nejvyšší pohodlí
• Měkké pěnové náušníky pro skutečně pohodlný poslech hudby
• Měkký vzdušný sluchátkový oblouk pro dlouhotrvající pohodlí při poslechu
• 1,2 m dlouhý plochý kabel proti zamotání brání tvorbě smyček a uzlů

Hudba a telefonní hovory
• Přecházejte z hudby na telefonní hovory díky vestavěnému mikrofonu



 Hluboké a dynamické basy

Ponořte se do hlubin hudby, která má pořádné 
grády díky výkonným 40mm reproduktorům 
poskytujícím hluboké a dynamické basy. Díky 
tradici vynikajícího zvuku společnosti Philips se 
můžete spolehnout na to, že se sluchátky 
CitiScape vždy zažijete svěží dynamický zvuk – 
kamkoli se hnete.

Plochý kabel proti zamotání

Už nemusíte zápasit se zamotanými a 
nepřehlednými kabely. Na 1,2 m dlouhém 
plochém kabelu sluchátek CitiScape proti 
zamotání se nikdy netvoří smyčky a uzly. Nyní 
se můžete soustředit na to, na čem záleží 
nejvíc, tedy užívat si hudbu, ať jste kdekoli.

Měkký vzdušný sluchátkový oblouk

Měkký a lehký sluchátkový oblouk je děrovaný, 
aby při nošení sluchátek CitiScape uvolňoval 
teplo.

Měkké pěnové náušníky

Mimořádně měkké a pružné náušníky 
pohodlně a bezpečně přilehnou k uším, které 
dokonale izolují. Nejenže vám díky tomu co 
nejlépe padnou – bez ohledu na tvar hlavy, ale 
také vám umožní užívat si hudbu po dlouhé 
hodiny. Ve skutečnosti jsou tak pohodlné, až 
můžete dokonce zapomenout, že je máte 
nasazené.

Nástavce izolující hluk
Nástavce izolují rušivý hluk města

Supraaurální náušníky s izolací hluku

Díky izolujícím supraaurálním náušníkům 
můžete pozorovat život velkoměsta bez jeho 
hluku. Tyto neuvěřitelně měkké náušníky 
zapouzdří reproduktory kolem vašich uší a 
jsou pohodlné i na dlouhé nošení. Budete moci 
jasně rozpoznat a užít si všechny zvukové 
detaily své oblíbené hudby.

Vestavěný mikrofon

Sluchátka CitiScape jsou vybavena vestavěným 
mikrofonem, abyste mohli snadno přecházet 
z poslechu hudby na příjem hovorů. Zůstat ve 
spojení s hudbou a s lidmi, kteří pro vás 
znamenají nejvíce, je tak úplná hračka.
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