Philips
Hodetelefoner med
mikrofon

40 mm drivere / lukket bakside
Hodetelefoner
Runde myke øreputer
Kompakte sammenleggbare

Klar og detaljert lyd
Med fremragende isolering og sammenleggbar design
Bymote får en nyskapende vri med biker-inspirerte CitiScape Foldie. Kombiner kjøring og
musikk med denne smarte hodetelefonen som sikrer klar og detaljert lyd og fremragende
støyisolering via et lukket akustisk system og førsteklasses drivere
Total omslutning av lyd på farten
• 40 mm neodymdrivere med høy ytelse for klar lyd
• Lukket akustisk design for bedre bass og støyisolering
• Forhåndsvippede øredeksler passer alle øreformer for utmerket lydforsegling
Suveren komfort
• Fleksibel metallarm utformet for komfortabel, langvarig lytting
• Myke øreputer for ekstra komfort

SHL5505YB

Utformet for å imponere
• Håndlagde hodebånd inspirert av håndtak på bysykler
• Kompakt og sammenleggbar design for enkel bærbarhet og oppbevaring
Praktisk design
• Avtakbar flokefri tøykabel som holder deg fri for knuter
• Bytt fra musikk til telefonsamtaler med den innebygde mikrofonen
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Høydepunkter
40 mm førsteklasses neodymdrivere

er alle lyddetaljer isolerte. Det gjør at du kan
glede deg over flere detaljer i musikken i tillegg
til utvidet og dynamisk bass.

holdbare metallstrenger, som sikrer
komfortabel og langvarig lytting.
Håndlagde hodebånd

Kompakt sammenleggbar design

Neodymdrivere på 40 mm med høy ytelse
gjengir et stort frekvensområde som
fremheves av utmerkede lyddetaljer. Du kan
nyte alle detaljer i favorittmusikken din – fra
utvidede basstoner, varme midttoner og til
krystallklare diskanttoner.

Hodetelefonene kan slås tett sammen slik at de
er enkle å bære og oppbevare.

Hodebåndet er inspirert av det vevde hylsteret
rundt håndtak på bysykler og er håndlagd av
kunstskinn som gir et markert stiluttrykk.

Innebygd mikrofon

Avtakbar flokefri kabel

Myke øreputer

CitiScape-hodetelefonene har en innebygd
mikrofon som gjør at du enkel kan bytte fra
musikkavspilling til å svare på anrop. Det er
helt problemfritt å holde kontakten med dem
du er glad i, samtidig som du kan høre på
musikk.

Nå er det slutt på å krangle med flokede og
rotete kabler i vesken. De flate, flokefrie
kablene på CitiScape-hodetelefonene holder
seg alltid fri for knuter, slik at du kan
konsentrere deg om det som betyr mest, som
å nyte musikk enkelt overalt.

Myke øreputer legger seg komfortabelt rundt
konturene av ørene dine for best mulig
passform – uansett hodeform. Du kan la deg
omslutte av musikk så lenge du vil – de er
faktisk så komfortable at du glemmer at du har
dem på.

Lukket akustisk design

Fleksibel metallarm

Nøyaktig vippede øredeksler
Forhåndsvippede øredeksler passer perfekt til
ørets naturlige vinkel og gir en utmerket
lydforsegling, slik at du kan omslutte deg med
musikken.

Bli en del av byens pulserende liv uten å høre
støyen. Med lukket akustisk hodetelefondesign

Inspirert av sykkelstrenger er øredekslene og
hodebåndet koblet sammen av lette, men
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Spesifikasjoner
Lyd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustisk system: Lukket
Magnettype: Neodym
Talespole: CCAW
Membran: Mylar-dome
Frekvensområde: 18–21 700 Hz
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 32 mW
Følsomhet: 106 dB
Høyttalerdiameter: 40 mm
Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
•
•
•
•
•
•

Kabeltilkobling: Enkeltsidig avtakbar tøykabel
Kabellengde: 1,2 m
Kontakt: 3,5 mm stereo
Kontaktoverflate: 24 k gullbelagt
Kabeltype: OFC
Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC,
LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG,
Sony Ericsson

Ytre eske

•
•
•
•
•
•

Bruttovekt: 0,974 kg
GTIN: 1 69 23410 72257 1
Yttereske (L x B x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
Nettovekt: 0,384 kg
Antall kundepakker: 3
Taravekt: 0,59 kg

Mål, emballasje

•
•
•
•
•
•
•
•

Emballasjemål (B x H x D): 9 x 20 x 19,5 cm
EAN: 69 23410 72257 4
Bruttovekt: 0,258 kg
Nettovekt: 0,128 kg
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Kartong
Taravekt: 0,13 kg
Type hylleplassering: Begge

Produktmål

• Produktmål (B x H x D): 14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Vekt: 0,127 kg
•
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