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Căști

Parte posterioară închisă/drivere 

40 mm

Auriculară
Pernuţe moi în formă de gogoși

SHL5300WT
Bas puternic

cu izolare excelentă a zgomotului
Designul inovator întâlneşte stilul urban în căştile CitiScape Fixie inspirate de cultura hipsterilor. Cu 
detalii sportive populare cu monograme aplicate, căştile oferă un bas puternic şi o izolare excelentă 
a zgomotului cu ajutorul unui sistem acustic închis şi al driverelor de înaltă calitate.

Experienţă audio totală în mișcare
• Drivere de 40 de mm de înaltă calitate din neodim pentru bas profund și bogat
• Design acustic închis pentru un bas mai puternic și o izolare mai bună a zgomotului
• Cupele preînclinate se potrivesc în orice ureche pentru o izolare acustică excelentă

Confort deosebit
• Braţ flexibil din metal, conceput pentru confort îndelungat de ascultare
• Pernuţe moi auriculare pentru un plus de confort

Concepute pentru a uimi
• Bandă de susţinere elegantă confecţionată din material moale



 Driver de 40 mm de calitate superioară 
din neodim

Driverele de 40 mm de calitate superioară din 
neodim reproduc o gamă largă de frecvenţe însoţite 
de un bas clar și puternic.

Design acustic închis

Participă la nebunia orașului, dar nu la zgomotul lui. 
Cu designul auricular acustic închis, fiecare detaliu 
sonor este izolat, permiţându-ţi să te bucuri de mai 
multe note, dar și de un bas amplificat și dinamic.

Braţ flexibil din metal

Inspirate de cablurile bicicletelor, cupele și banda de 
susţinere sunt conectate printr-un fir metalic ușor, 

dar rezistent, asigurând confort chiar și atunci când 
sunt purtate mult timp.

Pernuţe auriculare moi

Pernuţele auriculare moi se pliază perfect pe urechea 
ta pentru a se fixa cât mai bine – indiferent de forma 
capului. Ascultă muzică atât cât dorești. Sunt atât de 
plăcute încât vei uita că le ai pe urechi!

Cupe înclinate cu mare precizie
Cupele preînclinate se potrivesc perfect cu unghiul 
natural al urechii tale, oferind izolaţie fonică 
excelentă, ca să te poţi bucura la maximum de 
muzică.

Bandă de susţinere elegantă cu model în 
relief

Inspirată de monograma șic a mărcii, banda de 
susţinere a căștilor CitiScape Fixie are un model în 
relief pentru a se distinge elegant. Bucură-te de 
confort și stil.
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Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 18 - 21 600 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 40 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 69965 9
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 17 x 20 x 7,5 cm
• Greutate brută: 0,2115 kg
• Greutate netă: 0,0945 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,117 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 69965 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 25 x 19 x 24 cm
• Greutate netă: 0,2835 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,5565 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 14,7 x 18 x 6,5 cm
• Greutate: 0,0945 kg
•

* *Disponibilitatea funcţiilor poate varia în funcţie de compatibilitatea 
cu telefoanele mobile.
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