
 

 

Philips
Hoofdtelefoons met 
microfoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens in donutvorm
Compact opvouwbaar

SHL5505YB
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et uitstekende isolatie en opvouwbaar ontwerp
 CitiScape Foldie is geïnspireerd door fietsers en geeft een innovatieve twist aan de urban mode. 

ring op de pedalen met deze streetwise hoofdtelefoon die u verzekert van een helder en 

etailleerd geluid, en uitstekende geluidsisolatie dankzij het gesloten akoestische systeem en de 

ogwaardige drivers.

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• Hoogwaardige neodymium-drivers van 40 mm voor helder geluid
• Gesloten akoestisch ontwerp voor betere bassen en geluidsisolatie
• Gekantelde oorschelpen passen op elk oor voor uitstekende geluidsafdichting

Uiterst comfortabel
• Flexibele metalen beugel voor langdurig luisterplezier
• Zachte oorkussens voor extra comfort

Ontworpen om indruk te maken
• Handgemaakte hoofdband, geïnspireerd door het stuur van de urban motorfiets
• Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

Ontworpen voor comfort
• Afneembaar knoopresistent snoer voorkomt knopen
• Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon



 Eersteklas neodymium-drivers van 40 
mm

Hoogwaardige neodymium-drivers van 40 mm 
zorgen voor een breed frequentiebereik met 
uitstekende geluidsdetails. Geniet van iedere 
nuance in uw favoriete muziek – van 
uitgebreide bassen en warme middentonen tot 
kristalhelder hoog.

Ingebouwde microfoon

Uw CitiScape-hoofdtelefoon heeft een 
geïntegreerde microfoon, zodat u eenvoudig 
kunt schakelen tussen het luisteren naar 
muziek en het aannemen van 
telefoongesprekken. Dit maakt het makkelijk 
om in contact te blijven en met de mensen die 
belangrijk voor u zijn en tegelijkertidj te 
genieten van uw muziek.

Gesloten akoestisch ontwerp

Maak deel uit van het wervelende stadsleven 
maar niet van het lawaai. Dankzij het gesloten 
akoestische ontwerp voor op het oor wordt 
elk geluidsdetail geïsoleerd, voor een nog 
nauwkeuriger muziekweergave en extra 
dynamische bassen.

Compact opvouwbaar ontwerp

De hoofdtelefoon is opvouwbaar voor 
gemakkelijk dragen en opbergen.

Afneembaar knoopresistent snoer

U hoeft geen rommelige snoeren vol knopen 
meer uit uw tas te halen. Het afneembare, 

knoopresistente snoer van uw CitiScape-
hoofdtelefoon blijft altijd vrij van kinken en 
knopen. U kunt zich nu concentreren op 
belangrijker zaken, zoals ontspannen genieten 
van uw muziek, waar u ook naartoe gaat.

Flexibele metalen beugel

Geïnspireerde door motorfietsbedrading. De 
oorschelpen en hoofdband zijn aan elkaar 
bevestigd met licht maar duurzaam metalen 
draad voor veilig en langdurig comfort.

Handgemaakte hoofdband

Geïnspireerd door de gevlochten versiering op 
motorfietshandvaten. Voor de handgemaakte 
hoofdband is kunstleer gebruikt voor een 
stoer stijlstatement.
SHL5505YB/00

Kenmerken
Hoofdtelefoons met microfoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens in donutvorm, Compact opvouw-
baar
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 18 - 21.700 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 32 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Enkelzijdig afneembare 

textielsnoer
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Omdoos
• Brutogewicht: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 72257 1
• Omdoos (L x B x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Nettogewicht: 0,384 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,59 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9 x 20 x 19,5 cm
• EAN: 69 23410 72257 4
• Brutogewicht: 0,258 kg
• Nettogewicht: 0,128 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Gewicht: 0,127 kg
•
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Specificaties
Hoofdtelefoons met microfoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens in donutvorm, Compact opvouw-
baar
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