
 

 

Philips
Słuchawki

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie, okrągłe poduszki

SHL5300RD
Bogate brzmienie basów

dzięki doskonałej izolacji dźwięków otoczenia
Stworzone z inspiracji kulturą hipsterów słuchawki CitiScape Fixie stanowią połączenie innowacji z 

miejskim stylem. Słuchawki z modnymi detalami i monogramami zapewniają głębokie tony niskie oraz 

doskonałą izolację szumów dzięki zamkniętemu systemowi akustycznemu i wysokiej klasy 

przetwornikom.

Pełne zanurzenie w dźwięku podczas ruchu
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej jakości zapewniają głębokie i bogate 

tony niskie
• Zamknięta konstrukcja akustyczna zapewnia głębokie tony niskie i izoluje od otoczenia
• Nachylone elementy nauszne pasują do każdego ucha i gwarantują doskonałą szczelność

Niespotykana wygoda
• Elastyczne, metalowe ramię zapewnia komfort podczas długotrwałego słuchania muzyki
• Miękkie poduszki nauszne zwiększają wygodę

Zaprojektowane, by robić wrażenie
• Stylowo wytłoczony pałąk na głowę z miękkiego materiału



 Wysokiej jakości przetwornik 
neodymowy 40 mm

Wysokiej jakości przetworniki neodymowe 40 mm 
umożliwiają odwzorowanie szerokiego zakresu 
częstotliwości, a także uzyskanie krystalicznie 
czystych, głębokich i bogatych tonów niskich.

Zamknięta konstrukcja akustyczna

Uczestnicz w życiu miasta, unikając przy tym gwaru. 
Dzięki zamkniętej nausznej konstrukcji akustycznej 
każdy szczegół dźwięku jest izolowany, co pozwala 
cieszyć się większą liczbą muzycznych detali, a także 
dłuższymi i bardziej dynamicznymi tonami niskimi.

Elastyczna konstrukcja metalowego 
ramienia

Elementy nauszne i pałąk na głowę połączono 
metalowymi przewodami inspirowanymi 

przewodami rowerowymi — lekkimi, a jednocześnie 
wytrzymałymi. Stanowią one gwarancję 
bezpiecznego i komfortowego korzystania ze 
słuchawek przez długi czas.

Miękkie poduszki nauszne

Miękkie poduszki nauszne idealnie dopasowują się 
do kształtu uszu, zapewniając maksymalną wygodę 
bez względu na kształt głowy. Zanurz się w muzyce 
na tak długo, jak masz ochotę — słuchawki są tak 
wygodne, że po ich włożeniu nie będziesz nawet 
czuć, że masz je na głowie.

Precyzyjnie nachylone elementy 
nauszne
Nachylone elementy nauszne doskonale pasują do 
naturalnego ułożenia ucha, zapewniając doskonałą 
szczelność pozwalającą naprawdę zanurzyć się w 
muzyce.

Stylowo wytłoczony pałąk na głowę

Pałąk na głowę słuchawek CitiScape Fixie — 
zainspirowany stylowymi monogramami 
stosowanymi przez różne marki — jest ozdobiony 
innowacyjnymi wytłoczeniami, stanowiącymi 
wyraźną deklarację stylu. Wyróżniaj się odważnym 
stylem, nie rezygnując z komfortu.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 18–21 600 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 69967 3
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 20 x 7,5 cm
• Waga brutto: 0,2115 kg
• Waga netto: 0,0945 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,117 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 69967 0
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

25 x 19 x 24 cm
• Waga netto: 0,2835 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,5565 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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