
 

 

Philips
Sluchátka

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Oblé a měkké náušníky

SHL5300BK
Hluboké basy

s vynikající izolací hluku
Inovativní design přichází do městské módy díky stylovým sluchátkům CitiScape Fixie. 
Sportovní cool provedení sluchátek poskytuje bohaté basy s vynikající izolací zvuku díky 
uzavřenému akustickému systému a vysoce kvalitním reproduktorům.

Naprosté ponoření do zvuku za pohybu
• 40mm neodymové vinutí pro hluboké a dynamické basy
• Uzavřený akustický design pro lepší basy a izolaci hluku
• Předem sklopené náušníky padnou každému uchu a zajistí vynikající zvukové utěsnění

Nejvyšší pohodlí
• Flexibilní kovové ramínko určené pro pohodlný dlouhý poslech
• Měkké náušníky pro zvýšené pohodlí

Ohromí vás
• Stylově reliéfní oblouk vyrobený z měkkého materiálu



 40mm kvalitní neodymové vinutí

Vysoce kvalitní 40mm neodymové vinutí 
reprodukuje široký frekvenční rozsah, jenž je 
doprovázen křišťálově čistými, hlubokými a 
bohatými basy.

Uzavřený akustický design

Buďte součástí rytmu města, ale nikoli jeho hluku. 
Díky uzavřenému akustickému designu je izolován 
každý zvukový detail, což vám umožní vychutnat si 
hudbu do větších podrobností a také si užívat 
rozšířené a dynamické basy.

Design s flexibilním kovovým ramínkem

Náušníky a oblouk jsou po vzoru cyklistického 
výpletu spojeny lehkým, avšak odolným kovovým 
drátkem, což zajistí pohodlí při dlouhém nošení.

Měkké náušníky

Měkké náušníky příjemně obklopí obrysy vašich uší a 
dokonale padnou – ať máte jakýkoli tvar hlavy. 
Ponořte se do své hudby na tak dlouho, jak si 
přejete: skutečnost je taková, že s tak příjemnými 
náušníky možná úplně zapomenete, že je ještě máte 
na sobě.

Přesně sklopené náušníky
Předem sklopené náušníky dokonale padnou 
k přirozenému úhlu ucha a zajistí vynikající zvukové 
utěsnění, abyste se mohli do své hudby doopravdy 
ponořit.

Stylově reliéfní oblouk

Oblouk sluchátek CitiScape Fixie se inspiroval 
monogramy: je netradičně zdoben reliéfem a tvoří 
nepřehlédnutelný módní prvek. Vykročte ven 
pohodlně a v odvážném stylu.
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Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 18–21 600 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 69964 2
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 20 x 7,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,2115 kg
• Čistá hmotnost: 0,0945 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,117 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 69964 9
• Vnější obal (D x Š x V): 25 x 19 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 0,2835 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,5565 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14,7 x 18 x 6,5 cm
• Hmotnost: 0,0945 kg
•

* * Dostupnost funkcí se může lišit na základě kompatibility mobilních 
telefonů.
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