
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens in donutvorm

SHL5300TL
Rijke bas

met uitstekende geluidsisolatie
De hipster-geïnspireerde CitiScape Fixie combineert innovatief ontwerp met urban-stijl. 
De hoofdtelefoon is stijlvol versierd met monogrammen, biedt een rijke bas en 
uitstekende geluidsisolatie via een gesloten akoestisch systeem en hoogwaardige drivers.

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• Hoogwaardige neodymium-drivers van 40 mm voor een diepe en rijke bas
• Gesloten akoestisch ontwerp voor betere bassen en geluidsisolatie
• Gekantelde oorschelpen passen op elk oor voor uitstekende geluidsafdichting

Uiterst comfortabel
• Flexibele metalen beugel voor langdurig luisterplezier
• Zachte oorkussens voor extra comfort

Ontworpen om indruk te maken
• Stijlvol gebosseleerde hoofdband van zacht materiaal



 Hoogwaardige neodymium-driver 40 
mm

Hoogwaardige neodymium-drivers van 40 mm 
zorgen voor een breed frequentiebereik, met 
glasheldere, rijke en diepe bassen.

Gesloten akoestisch ontwerp

Maak deel uit van het wervelende stadsleven maar 
niet van het lawaai. Dankzij het gesloten akoestische 
ontwerp voor op het oor wordt elk geluidsdetail 
geïsoleerd, voor een nog nauwkeuriger 
muziekweergave en extra dynamische bassen.

Flexibele metalen beugel

Geïnspireerde door motorfietsbedrading. De 
oorschelpen en hoofdband zijn aan elkaar bevestigd 

met licht maar duurzaam metalen draad voor veilig 
en langdurig comfort.

Zachte oorkussens

Zachte oorkussens volgen de contouren van uw 
oren voor de beste mogelijke pasvorm – ongeacht 
de vorm van uw hoofd. Ga op in uw muziek zolang 
wilt – ze voelen zelfs zo goed aan dat u vergeet dat u 
ze op hebt!

Nauwkeurig gekantelde oorschelpen
Gekantelde oorschelpen die de natuurlijke hoek van 
uw oor volgen voor uitstekende geluidsafdichting 
zodat u optimaal geniet van muziek.

Stijlvol gebosseleerde hoofdband

De hoofdband van de CitiScape Fixie, geïnspireerd 
door chique monogrammen, is innovatief 
gebosseleerd zodat hij helemaal in stijl is. Ga ervoor 
met comfort en lef.
SHL5300TL/00

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 18 - 21.600 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 69966 6
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 20 x 7,5 cm
• Brutogewicht: 0,2115 kg
• Nettogewicht: 0,0945 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,117 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 0,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 69966 3
• Omdoos (L x B x H): 25 x 19 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,2835 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,5565 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

* *Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van 
compatibiliteit met mobiele telefoons.
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