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CitiScape fejpántos 
fejhallgató

a CitiScape kollekcióból,
SHIBUYA

SHL5205PP
Telt és dinamikus mélyhangok

hangszigetelt fülpárnákkal
A CitiScape Shibuya klasszikus érzését a japán popkultúra és az elegáns egyszerűség adja. 
Könnyű, légáteresztő fejpánt, és automatikusan illeszkedő zajszigetelt fülpárnák biztosítják a 
tökéletes illeszkedést és kényelmet, hogy teljesen elmerülhessen az erőteljes mélyhangokban.

Igazi elmélyülés
• Az erőteljes 40 mm-es meghajtók telt és dinamikus mélyhangot nyújtanak
• A zajszigetelő fülbetétek kiszűrik a város zaját
• A fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnák kirekesztik a város zaját

Páratlan kényelem
• Puha habpárnák a valóban kényelmes zenehallgatás érdekében
• Puha légáteresztő fejpánt a tartós kényelem érdekében
• Az 1,2 méteres, nem gubancolódó, lapos kábel nem törik meg, és nem csomódosik össze

Zene és hívások
• A beépített mikrofon segítségével átválthat a zenéről a telefonhívásra



 Telt és dinamikus mélyhangok

Találja meg a zenehallgatás örömét a telt és 
dinamikus mélyhangokat nyújtó, erőteljes 40 
mm-es meghajtók segítségével. A Philips 
hagyományosan kiváló hangminőségén alapuló 
CitiScape fejhallgató életteli, magával ragadó 
hangélményt nyújt – bárhol is használja.

Nem gubancolódó, lapos kábel

Nem kell többé az összegubancolódott zsinórt 
bogozgatni sem a táskában, sem azon kívül. A 
CitiScape fejhallgató lapos, 1,2 méteres, nem 
gubancolódó kábele soha nem törik meg és 
nem csomósodik össze. Bármerre is jár, Ön a 
fontos dolgokra koncentrálhat, például a zene 
élvezetére.

Puha légáteresztő fejpánt

A puha és könnyű fejhallgató perforációinak 
köszönhetően a CitiScape használata közben 
nem halmozódik fel a hő.

Puha habpárnák

A rendkívül puha és rugalmas párnák 
kényelmesen és biztonságosan illeszkednek a 
fül kontúrjához, tökéletes zárást biztosítva. A 
lehető legjobb illeszkedésen túl - a fejformától 
függetlenül hosszú ideig élvezhető a zene. 
Valójába annyira kényelmes a fejhallgató, hogy 
Ön még azt is elfelejtheti, hogy a fején van.

Zajszigetelő fülbetétek
A zajszigetelő fülbetétek kiszűrik a város zaját

Fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnák

Érezze a város lüktetését, de rekessze ki a zaját 
a fülre illeszkedő zajszigetelő fülpárnákkal. A 
rendkívül puha fülpárnák a fül köré illesztik a 
hangszórót és kényelmes viseletet nyújtanak. 
Ön képes lesz tisztán megkülönböztetni és 
élvezni kedvenc zenéje minden egyes részletét.

Beépített mikrofon

A CitiScape fejhallgató beépített mikrofonja 
segítségével Ön könnyen átválthat a zenéről a 
telefonhívások fogadására. Gyerekjáték zenét 
hallgatni – csakúgy, mint az Ön számára 
legfontosabb emberekkel kapcsolatot tartani.
SHL5205PP/10

Fénypontok
CitiScape fejpántos fejhallgató
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