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Na uši
Mäkké vankúšiky v tvare šišiek
Kompaktné skladanie

SHL5505GB
Čistý a detailný zvuk

S dokonalou izoláciou zvuku a výklopným dizajnom
Mestská móda získala inovatívny nádych so slúchadlami CitiScape Foldie v motocyklovom štýle. Dupnite 

na to s týmito štýlovými slúchadlami, vďaka ktorým si vychutnáte čistý a detailný zvuk a dokonalú 

izoláciu hluku prostredníctvom uzatvoreného akustického systému a prémiových budičov.

Úplné ponorenie do zvuku kdekoľvek
• Vysoko výkonné 40 mm neodýmiové budiče pre čistý zvuk
• Uzavretá akustická konštrukcia pre ešte hlbšie basy a lepšiu izoláciu hluku
• Naklonené náušníky dokonale sadnú na všetky typy uší a zabezpečia vynikajúce tesnenie zvuku

Vynikajúci komfort
• Flexibilný kovový oblúk zaručuje pohodlie aj pri dlhom počúvaní
• Mäkké náušníky priliehajúce na uši poskytujú ešte vyšší komfort pri nosení

Dizajn, ktorý ohromí
• Ručne vyrobený hlavový oblúk inšpirovaný riadidlami mestských motoriek
• Kompaktné sklápanie umožňuje jednoduché prenášanie a uskladnenie

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• Odpojiteľný kábel s tkaninou proti zamotaniu udrží váš kábel bez uzlíkov
• Prepínajte medzi hudbou a hovormi vďaka vstavanému mikrofónu



 Prémiové 40 mm neodýmiové budiče

Vysoko výkonné 40 mm neodýmiové budiče 
dokážu reprodukovať široký frekvenčný 
rozsah podčiarknutý vynikajúcimi zvukovými 
detailmi. Vychutnajte si každú nuansu vašej 
obľúbenej hudby – od zosilnených basových 
zvukov a teplých stredných tónov až po 
krištáľovo čisté výšky.

Vstavaný mikrofón

Súčasťou vašich slúchadiel CitiScape je aj 
vstavaný mikrofón, vďaka ktorému môžete 
jednoducho prepínať medzi počúvaním hudby 
a telefónnymi hovormi. Preto je úplne 
jednoduché zostať v spojení so svojou 
obľúbenou hudbou, ale aj s ľuďmi, na ktorých 
vám najviac záleží.

Uzavretý akustický dizajn

Oddajte sa rytmu svojho mesta – ale nie jeho 
hluku. Vďaka uzavretému akustickému dizajnu 
slúchadiel na uši budete počuť každý zvukový 
detail izolovaný od okolitého hluku – takže sa 
môžete oddať detailnejšej hudbe a silnejším 
dynamickým basom.

Kompaktná skladateľná konštrukcia

Vaše slúchadlá môžete kompaktne zložiť a 
jednoducho uložiť alebo prenášať.

Odpojiteľný kábel s úpravou proti 
zamotaniu

Konečne sa môžete rozlúčiť s večným bojom 
so zauzlenými a zamotanými káblami pri 

vyberaní z tašky. Odpojiteľný kábel proti 
zauzleniu vašich slúchadiel CitiScape zostane 
bez slučiek a uzlíkov – a to vždy. Teraz sa už 
môžete naozaj sústrediť len na to podstatné – 
na príjemné počúvanie hudby kdekoľvek.

Flexibilný dizajn kovového oblúka

Náušníky slúchadiel sú s hlavovým oblúkom 
spojené pomocou ľahkého, ale odolného 
kovového kábla, čo zaručí bezpečné a dlho 
trvajúce pohodlie.

Ručne vyrobený hlavový oblúk

Hlavový oblúk je inšpirovaný dizajnom pásky 
omotávanej okolo riadidiel motoriek a ručne 
vyrobený s použitím koženky. Preto je 
výrazným vyjadrením vášho štýlu.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 18 – 21 700 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 32 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Jednostranný odpájateľný kábel s 

tkaninou
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC
• Kompatibilné s:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 72256 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,384 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,59 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9 x 20 x 19,5 cm
• EAN: 69 23410 72256 7
• Hmotnosť brutto: 0,258 kg
• Hmotnosť netto: 0,128 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,13 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Hmotnosť: 0,127 kg
•
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* *Dostupnosť funkcií sa môže líšiť v závislosti od kompatibility 
daného mobilného telefónu.
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