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Sankakuulokkeet ja 
mikrofoni

Foldie
Korvat peittävät
Sinivihreä ja ruskea

SHL5505GB
Selkeän vivahteikas ääni

Erinomainen eristys ja taittuva malli
Biker-henkisissä CitiScape Foldie -kuulokkeissa urbaani muoti saa innovatiivisen säväyksen. Kuuntele 

musiikkia fiksuilla kuulokkeilla, jotka takaavat selkeän vivahteikkaan äänen ja erinomaisen 

kohinanvaimennuksen suljetun akustiikkajärjestelmän ansiosta. Lisäksi niissä on laadukkaat elementit.

Uppoudu ääneen liikkuessasi
• Kirkkaat äänet tehokkailla 40 mm:n neodyymielementeillä
• Parempi bassoääni ja äänieristys suljetun akustisen muotoilun ansiosta
• Esimuotoillut korvakuvut sopivat kaikkiin korviin ja sulkevat äänen sisälleen tehokkaasti

Erittäin mukava
• Pitkäkestoista käyttömukavuutta joustavilla metallisangoilla
• Lisämukavuutta korvat peittävillä pehmeillä tyynyillä

Suunniteltu hämmästyttämään
• Pyörän ohjaustangon innoittamana käsintehty kuulokesanka
• Kompaktit, taitettavat sekä helposti kannettavat ja säilytettävät

Suunniteltu helppokäyttöiseksi
• Irrotettavan, sotkeutumattoman kuitukaapelin ansiosta solmuja ei pääse syntymään
• Siirry musiikinkuuntelusta puheluihin kiinteän mikrofonin avulla



 Laadukkaat 40 mm:n 
neodyymielementit

Tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit 
toistavat laajan taajuusalueen erittäin 
yksityiskohtaisesti. Nauti lempimusiikkisi 
jokaisesta vivahteesta aina basso- ja lämpimistä 
keskiäänistä kristallinkirkkaisiin ylä-ääniin.

Kiinteä mikrofoni

CitiScape-kuulokkeissa on kiinteä mikrofoni, 
jonka avulla on helppo siirtyä musiikista 
puheluihin. Pidä musiikki lähelläsi – 
unohtamatta ystäviäsi.

Suljettu akustinen muotoilu

Nauti kaupungin kuhinasta ilman melua. Korvat 
peittävän ja suljetun akustisen muotoilun 
ansiosta jokainen ääni on eristetty, ja voit 

nauttia musiikin yksityiskohdista ja 
dynaamisesta bassoäänestä.

Kompakti, kokoontaittuva muotoilu

Kuulokkeet voidaan taittaa pieneen kokoon, 
jolloin niitä helppo kantaa mukana ja säilyttää.

Irrotettava, sotkeutumaton kaapeli

Enää ei tarvitse taistella kaapelisykkyrän kanssa. 
CitiScape-kuulokkeiden irrotettava, 
sotkeutumaton kaapeli pysyy siistinä ja 
solmuttomana – aina. Voit keskittyä 
tärkeimpään eli musiikin kuunteluun minne 
ikinä menetkin.

Joustavat metallisangat

Pyörän vaijereiden innoittamana korvakuvut ja 
kuulokesanka on liitetty toisiinsa kevyellä 

mutta kestävällä metallivaijerilla, joka takaa 
pitkäkestoisen käyttömukavuuden.

Käsintehty kuulokesanka

Kuulokesanka on valmistettu käsityönä pyörän 
ohjaustangon ympärillä olevan 
punospäällysteen innoittamana. Tekonahka 
viimeistelee särmikkään tyylin.

Korvat peittävät pehmeät tyynyt

Korvat peittävät tyynyt mukautuvat 
miellyttävästi korvien mukaan, mikä takaa 
parhaan mahdollisen istuvuuden pään mallista 
riippumatta. Uppoudu musiikin maailmaan niin 
pitkäksi aikaa kuin haluat – kuulokkeet ovat niin 
mukavat, että saatat jopa unohtaa niiden olevan 
korvillasi!

Tarkasti muotoillut korvakuvut
Esimuotoillut korvakuvut mukautuvat 
täydellisesti korvan luonnolliseen muotoon ja 
sulkevat äänen sisälleen, jolloin voit todella 
uppoutua musiikkiin.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 18–21 700 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 32 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: Yksipuolinen irrotettava kuitukaapeli
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 72256 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Nettopaino: 0,384 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,59 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9 x 20 x 19,5 cm
• EAN: 69 23410 72256 7
• Kokonaispaino: 0,258 kg
• Nettopaino: 0,128 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Taara: 0,13 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Paino: 0,127 kg
•
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* *Toimintojen saatavuus voi vaihdella matkapuhelinmalleittain.
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