
 

 

Philips
Fejhallgató

40 mm-es meghajtók, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Fánk alakú, puha fülpárnák

SHL5300BK
Teltebb mély hang

kitűnő hangszigeteléssel
Az innovatív design a városi stílussal karöltve hozta létre a hipszterek által ihletett CitiScape Fixie 
típust. A sportos, menő, monogrammal ellátott fejhallgató az akusztikusan zárt rendszernek és a 
kiváló minőségű meghajtóknak köszönhetően gazdag mélyhangzást és kiváló zajszigetelést nyújt.

Mozgás közben is teljesen elmerülhet a hangzásban
• 40 mm-es, kiváló minőségű neodímium meghajtók a gazdag mély hangokért
• Akusztikusan zárt kialakítás az ütősebb mélyhangokért és a zajszigetelésért
• Bármely fülre illeszkedő, gyárilag döntött kivitelű kagylók a kiváló hangszigetelésért

Páratlan kényelem
• Rugalmas fémkar a hosszan tartó, kényelmes zenehallgatáshoz
• Fülre illeszkedő puha fülpárnák a még nagyobb kényelemért

Minden ízében lenyűgöző
• Puha anyagból készült stílusos, nyomott mintákkal díszített fejpánt



 40 mm-es, kiváló minőségű neodímium 
meghajtók

A kiváló minőségű 40 mm-es neodímium meghajtók 
széles frekvenciatartomány visszaadására képesek, 
kristálytiszta, mély és gazdag basszusokkal.

Akusztikusan zárt kialakítás

Érezze a város lüktetését, de zárja ki a felesleges zajt. 
Az akusztikusan zárt kialakításnak köszönhetően 
részletgazdag hangzásban, és teljes értékű, dinamikus 
basszusokban lehet része.

Rugalmas fémkar

A kagylókat a kerékpárok küllői ihlette vékony, ámde 
annál rugalmasabb huzalok kötik össze, tartós és 
biztonságos kényelmet nyújtva.

Fülre illeszkedő puha fülpárnák

A fülpárnák kényelmesen és a lehető legszorosabban 
illeszkednek a füléhez, akármilyen is a fejformája. 
Merüljön el kedvenc zenéjében ameddig csak 
szeretné – a fejhallgató olyan kényelmes lesz, hogy 
rövidesen el is fogja felejteni, hogy a fején van.

Gyárilag döntött kivitelű kagylók
A gyárilag döntött kivitelű kagylók tökéletesen 
illeszkednek füle természetes dőlésszögéhez, így 
kitűnő hangzást biztosítanak, és Ön maradéktalanul 
belemerülhet a zenébe.

Stílusos, nyomott mintás fejpánt

A monogramos táskák által ihletett CitiScape Fixie 
nemcsak kényelmes, de nyomott mintás fejpántjának 
köszönhetően egyszersmind markánsan stílusos 
darab.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciamenet: 18 - 21 600 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 40 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel anyaga: OFC

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 69964 2
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17 x 20 x 7,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,2115 kg
• Nettó tömeg: 0,0945 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Táratömeg: 0,117 kg
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső karton
• Bruttó tömeg: 0,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 69964 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 25 x 19 x 24 cm
• Nettó tömeg: 0,2835 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,5565 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

14,7 x 18 x 6,5 cm
• Tömeg: 0,0945 kg
•

* *A funkciók elérhetősége a mobiltelefon kompatibilitásától függően 
változhat.
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