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Czysty, szczegółowy dźwięk

Doskonała izolacja dźwięków otoczenia i składana konstrukcja
Słuchawki CitiScape Foldie, stworzone z myślą o rowerzystach, to połączenie mody miejskiej z nutą 

innowacji. Podkręć tempo jazdy i wyglądaj stylowo. Słuchawki zapewniają czysty, szczegółowy dźwięk i 

doskonałą izolację szumów dzięki zastosowaniu zamkniętego systemu akustycznego i wysokiej klasy 

przetworników.

Pełne zanurzenie w dźwięku podczas ruchu
• Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniające wyraźny dźwięk
• Zamknięta konstrukcja akustyczna zapewnia głębokie tony niskie i izoluje od otoczenia
• Nachylone elementy nauszne pasują do każdego ucha i gwarantują doskonałą szczelność

Niespotykana wygoda
• Elastyczne, metalowe ramię zapewnia komfort podczas długotrwałego słuchania muzyki
• Miękkie poduszki nauszne zwiększają wygodę

Zaprojektowane, by robić wrażenie
• Niewielka, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie
• Ręcznie wykonany pałąk na głowę zainspirowany kierownicą miejskiego roweru

Wygoda użytkowania
• Przełączanie z trybu słuchania muzyki na rozmowy telefoniczne dzięki wbudowanemu 

mikrofonowi
• Odłączany, nieplączący się przewód z materiału zapobiega tworzeniu się supłów



 Doskonałe 40-milimetrowe 
przetworniki neodymowe

Wydajne 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe odwzorowują szeroki zakres 
częstotliwości i podkreślają doskonałą 
szczegółowość dźwięku. Ciesz się 
najdrobniejszymi niuansami swojej ulubionej 
muzyki — od dłuższych tonów niskich aż po 
ciepłe tony średnie i krystalicznie czyste tony 
wysokie.

Wbudowany mikrofon

Słuchawki CitiScape są wyposażone we 
wbudowany mikrofon, co pozwala z łatwością 
przełączać się z trybu słuchania muzyki na tryb 
odbierania telefonów. Zachowasz kontakt ze 
swoją muzyką i ludźmi, którzy są Ci najbliżsi.

Zamknięta konstrukcja akustyczna

Uczestnicz w życiu miasta, unikając przy tym 
gwaru. Dzięki zamkniętej nausznej konstrukcji 
akustycznej każdy szczegół dźwięku jest 
izolowany, co pozwala cieszyć się większą 
liczbą muzycznych detali, a także dłuższymi i 
bardziej dynamicznymi tonami niskimi.

Niewielka, składana konstrukcja

Słuchawki można złożyć do niewielkich 
rozmiarów, co ułatwia ich przechowywanie i 
przenoszenie.

Odłączany, nieplączący się przewód

Koniec z problemami ze splątaniem 
przewodów po wyjęciu słuchawek z torby. 

Słuchawki CitiScape są wyposażone w 
odłączany, nieplączący się przewód, na którym 
nigdy nie powstają supły. Teraz możesz skupić 
się na tym, co naprawdę istotne, np. czerpaniu 
radości ze słuchania muzyki w dowolnym 
miejscu, bez żadnych kłopotów.

Elastyczna konstrukcja metalowego 
ramienia

Elementy nauszne i pałąk na głowę połączono 
metalowymi przewodami inspirowanymi 
przewodami rowerowymi — lekkimi, a 
jednocześnie wytrzymałymi. Stanowią one 
gwarancję bezpiecznego i komfortowego 
korzystania ze słuchawek przez długi czas.

Ręcznie wykonany pałąk na głowę

Ręcznie wykonany pałąk na głowę ze skóry 
syntetycznej — zainspirowany tkaną nakładką 
na kierownicę roweru — stanowi wyraźną 
deklarację stylu.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 18–21 700 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 32 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC
• Zgodność z:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 72256 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30 x 22 x 22,5 cm
• Waga netto: 0,384 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,590 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9 x 20 x 19,5 cm
• EAN: 69 23410 72256 7
• Waga brutto: 0,258 kg
• Waga netto: 0,128 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,13 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Waga: 0,127 kg
•

SHL5505GB/00

Dane techniczne
Słuchawki nagłowne CitiScape
Foldie Nauszne

* * Dostępność funkcji może być różna w zależności od zgodności 
telefonu komórkowego.
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