
 

 

Philips
หูฟังแบบแถบคาดศีรษะ 
CitiScape

คอลเลคชัน CitiScape
SHIBUYA

SHL5205PP
ทรงพลังด้วยเสียงเบสแบบไดนามิกที่ทุ้มลึก

ด้วยแผ่นรองหูฟังขจัดเสียงรบกวน
วัฒนธรรมเพลงป๊อปจากญี่ปุ่นและความเรียบง่ายที่แฝงความทันสมัยไว้ภายใน ความโดดเด่นเหล่านั้นได้นำมาไว้ใน 
CitiScape Shibuya 
สายคาดศีรษะที่ระบายอากาศได้ดีน้ำหนักเบาพร้อมด้วยแผ่นรองหูฟังขจัดเสียงรบกวนที่สามารถปรับความพอดีได้
อัตโนมัติทำให้คุณแน่ใจได้ในการสวมใส่ที่พอดีและความนุ่มสบายขณะที่คุณดื่มด่ำไปกับเสียงเบสที่ทรงพลัง

ดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่
• ไดรเวอร์ 40mm ที่ทรงพลัง ถ่ายทอดเสียงเบสที่ลุ่มลึกและหนักแน่น
• แผ่นรองหูฟังขจัดเสียงรบกวน สำหรับป้องกันเสียงจากภายนอก
• ฟองน้ำครอบหูขจัดเสียงรบกวน ช่วยขจัดเสียงรอบข้าง

สะดวกสบายสูงสุด
• แผ่นรองหูฟังโฟม เพื่อการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่แสนสบาย
• สายคาดศีรษะที่นุ่มและระบายอากาศได้ดี เพื่อการใช้งานนานๆ ได้อย่างสบาย
• สายป้องกันการพันชนิดแบน 1.2m ช่วยให้คุณเก็บสายหูฟังได้อย่างเป็นระเบียบ

เพลงและการโทรศัพท์
• สลับระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว



 เสียงเบสที่ลุ่มลึกและหนักแน่น

เข้าถึงอารมณ์เพลงหนักๆ ด้วยไดรเวอร์ 40mm 
อันทรงพลังที่จะถ่ายทอดเสียงที่ลุ่มลึกและหนักแ
น่น ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเสียงของ Philips 
ที่มีมายาวนาน คุณมั่นใจได้เลยว่าหูฟัง CitiScape 
จะให้ประสบการณ์ฟังเพลงขณะเคลื่อนไหวที่ชั
ดเจนแก่คุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

สายป้องกันการพันชนิดแบน

ไม่ต้องวุ่นวายกับการแก้ปมและสายที่พันกันยุ่งเ
หยิงทั้งในและนอกกระเป๋าอีกต่อไป หูฟัง 
CitiScape 1.2m 
ที่มีสายป้องกันการพันชนิดแบนสามารถเก็บได้เ
ป็นระเบียบอยู่เสมอ 
คุณจึงหันไปสนใจสิ่งที่สำคัญกว่า อย่างเช่น 
การฟังเพลงโปรดของคุณ ได้โดยสะดวก 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

สายคาดศีรษะที่นุ่ มและระบายอากาศได
้ดี

สายคาดศีรษะที่นุ่มและน้ำหนักเบานี้มีรูระบาย
อากาศเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขณะใช้งาน
หูฟัง CitiScape

แผ่นรองหูฟังโฟม

แผ่นรองหูฟังโฟมแบบนุ่มพิเศษจะรองรับใบหูข
องคุณได้อย่างสบายและพอดีสมบูรณ์แบบ 
ไม่เพียงแต่ออกแบบมาให้คุณสวมใส่ได้พอดี 
ไม่ว่ารูปศีรษะของคุณจะเป็นแบบใด 
คุณสมบัตินี้ยังทำให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงเป็น
ระยะเวลานานได้ 
คุณจะใส่หูฟังได้สบายจนคุณลืมไปเลยว่าคุณใส่
หูฟังอยู่

แผ่นรองหูฟังขจัดเสียงรบกวน
แผ่นรองหูฟังขจัดเสียงรบกวน 
สำหรับป้องกันเสียงจากภายนอก

ฟองน ้ำครอบหูขจัดเสียงรบกวน

อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่ 
แต่ปราศจากเสียงรบกวนด้วยฟองน้ำครอบหูขจั
ดเสียงรบกวน 
ฟองน้ำครอบหูนุ่มพิเศษโอบกระชับลำโพงกับใ
บหูช่วยให้คุณฟังเพลงได้สบายเป็นเวลานาน 
คุณจะเพลิดเพลินและสนุกกับเพลงโปรดของคุ
ณในทุกรายละเอียด

ไมโครโฟนในตัว

หูฟัง CitiScape 
มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวที่ช่วยให้คุณสามาร
ถสลับจากการฟังเพลงมารับสายโทรศัพท์ได้อย่า
งง่ายดาย 
คุณจึงเพลิดเพลินกับเสียงเพลงในขณะที่ไม่พล
าดการติดต่อกับคนสำคัญของคุณ
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ไฮไลต์
หูฟังแบบแถบคาดศีรษะ CitiScape
คอลเลคชัน CitiScape SHIBUYA
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เสียง
• ระบบเสียง: แบบปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: CCAW
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 10 - 20 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 30 mW
• ความไว: 103 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่ อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
• ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบทอง 24k
• ประเภทสายเคเบิล: OFC
• สามารถใช้ร่วมกับ:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1

• EAN: 69 23410 71340 4
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

19.5 x 20 x 8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.4 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.176 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.224 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก
• ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ด้านนอกกล่อง
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
• น้ำหนักสุทธิ: 1.502 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

26.5 x 21.5 x 24 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.528 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.974 กก.
• GTIN: 1 69 23410 71340 1

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

17.5 x 18.5 x 7.5 ซม.
• น้ำหนัก: 0.176 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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