
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
mikrofon

40mm drivere/lukket bagside
On-ear
Ringformede bløde puder

SHL5305BK
Dyb bas

med fremragende støjisolering
Innovativt design møder gadestilen med det hipster-inspirerede CitiScape Fixie. Udstyret 
med coole monogramdetaljer leverer hovedtelefonerne fyldig bas med fremragende 
støjisolering via et lukket akustisk system og drivere i høj kvalitet.

Overvældende lyd på farten
• 40 mm neodymdrivere i høj kvalitet sikrer dyb og fyldig bas
• Lukket akustisk design, der giver bedre bas og støjisolering
• Vippede ørekapsler passer til ethvert øre, så du får fremragende lydforsegling

Absolut komfort
• Fleksibel metalarm, der skal give langvarig lyttekomfort
• Bløde ørepuder, der giver ekstra komfort

Praktisk design
• Skift fra musik til telefonopkald med den indbyggede mikrofon

Skabt til at imponere
• Smart mønsterpræget hovedbøjle lavet af blødt materiale



 40 mm neodymdriver i god kvalitet

40 mm neodymdrivere i høj kvalitet gengiver et 
bredt frekvensområde, akkompagneret af 
krystalklar, dyb og fyldig bas.

Indbygget mikrofon

Dine CitiScape-hovedtelefoner har en 
indbygget mikrofon, så du nemt kan skifte fra at 
lytte til musik til at besvare telefonopkald. Det 
er virkelig nemt at holde forbindelsen med din 
musik – og dem, der betyder mest for dig.

Lukket akustisk design

Vær en del af byens puls, men ikke dens støj. 
Med det lukkede akustisk design på ørerne 
isoleres hver lyddetalje, så du kan nyde større 
musikdetaljer samt udvidet og dynamisk bas.

Fleksibelt metalarmdesign

Inspireret af ledninger til cykler forbindes 
ørekapslerne og hovedbøjlen med lette og 
alligevel holdbare metalledninger for at sikre 
langvarig komfort.

Bløde ørepuder

Bløde ørepuder følger ørernes konturer 
behageligt, så de sidder bedst muligt – uanset 
hovedets form. Fordyb dig i musikken, så længe 
du ønsker – faktisk er de så behagelige, at du 
endda kan glemme, at du har dem på!

Præcist vippede ørekapsler
Vippede ørekapsler passer perfekt til dit øres 
naturlige vinkel, hvilket giver en fremragende 
lydforsegling, så du kan fordybe dig helt i 
musikken.

Smart mønsterpræget hovedbøjle

CitiScape Fixie's hovedbøjle, der er inspireret 
af smart monogrammærkning, er på 
nyskabende vis mønsterpræget som et særligt 
fashionstatement. Gå ud med velbehag og med 
frisk stil.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 18 - 21.600 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Kabeltype: OFC
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 72251 2
• Mål på emballage (B x H x D): 17 x 20 x 7,5 cm
• Bruttovægt: 0,2115 kg
• Nettovægt: 0,0945 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Taravægt: 0,117 kg
• Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 72251 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 25 x 19 x 24 cm
• Nettovægt: 0,2835 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,5565 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 14,7 x 18 x 6,5 cm
• Vægt: 0,0945 kg
•
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