
 

 

Philips
Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Donut șekilli yumușak yastıklar

SHL5305RD
Zengin bas

ve harika gürültü yalıtımı
Hipster modasından ilham alan CitiScape Fixie, yenilikçi tasarımı şehirli tarzla buluşturuyor. 
Harf desenli ayrıntılarıyla öne çıkan bu kulaklık, kapalı akustik sistemi ve yüksek kaliteli 
sürücüleriyle zengin baslar ve mükemmel ses yalıtımı sunar.

Hareket halindeyken derin ses etkisi
• Derin ve zengin baslar için 40 mm yüksek kaliteli neodimyum sürücüler
• Daha kaliteli baslar ve ses yalıtımı için kapalı akustik tasarım
• Eğimli kulaklık modülleri her kulağa uyarak mükemmel ses yalıtımı sağlar

En büyük rahatlık
• Uzun süreli konfor için esnek metal kol tasarımı
• Ekstra konfor için kulak üstü yumușak yastıklar

Rahatlık için tasarım
• Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiș yapın

Etkileyici tasarım
• Yumușak malzemeden üretilen șık kabartmalı baș bandı



 40 mm kaliteli neodimyum sürücü

Yüksek kaliteli 40 mm neodimyum sürücüler kristal 
netliğindeki derin ve zengin basların eșlik ettiği geniș 
bir frekans aralığı üretir.

Kapalı akustik tasarım

Șehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dıșarıda 
bırakın. Kapalı akustik kulak üstü tasarımla her ses 
ayrıntısı yalıtılır, böylece daha iyi müzik ayrıntılarının 
yanı sıra genișletilmiș ve dinamik basın tadını 
çıkarmanıza olanak tanır.

Esnek metal kol tasarımı

Kulaklık modülleri ve baș bandını bağlayan hafif ancak 
dayanıklı metal teller bisiklet tellerinden ilham 
almıștır ve uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar.

Kulak üstü yumușak yastıklar

Kulak üstü yastıklar, kafanızın șekli nasıl olursa olsun 
mümkün olan en iyi uyum için kulaklarınızın 
kıvrımlarını rahat bir șekilde sarar. Dilediğiniz kadar 
müzik dinleyin; o kadar rahattırlar ki onları taktığınızı 
bile unutabilirsiniz!

Hassas eğimli kulaklık modülleri
Eğimli kulaklık modülleri kulağınızın doğal açısına 
mükemmel uyum sağlayarak müziğin tadını 
çıkarmanız için mükemmel ses yalıtımı sağlar.

Șık kabartmalı baș bandı

Șık monogram markalamadan esinlenen CitiScape 
Fixie'nin baș bandı, yenilikçi kabartmasıyla farklı ve 
șıktır. Rahatlığı ve göz alıcı tarzıyla öne çıkar.
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Teknik Özellikler
Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 18 - 21.600 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 40 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
• Kablo tipi: OFC
• Așağıdakilerle uyumludur:: iPhone®, BlackBerry®, 

HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, 
SAMSUNG, Sony Ericsson

Ambalaj boyutları
• EAN: 69 23410 72254 3
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 20 x 7,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,2115 kg
• Net ağırlık: 0,0945 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,117 kg
• Raf yerleșimi tipi: Sahte

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 72254 0
• Dıș karton (L x G x Y): 25 x 19 x 24 cm
• Net ağırlık: 0,2835 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,5565 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 14,7 x 18 x 6,5 cm
• Ağırlık: 0,0945 kg
•
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