
 

 

Philips
CitiScape fejpántos 
fejhallgató

Downtown
Fülre illeszkedő
fekete

SHL5605FB

M

a 
A 
em
ké
erüljön el a tiszta és természetes hangzásban

MusicSeal segítségével egyedül Ön hallja a zenét
nagyvárosi „urban-chic” divat által inspirált CitiScape Downtown laza, farmerre 
lékeztető stílusával Ön garantáltan a dolgok sűrűjében találja magát. A MusicSeal és a 

nyelmes hangszigeteléssel ellátott fülpárnák által a zene csak az Öné.

Mozgás közben is teljesen elmerülhet a hangzásban
• A finomhangolt 40 mm-es meghajtók tiszta és természetes hangzást adnak
• A MusicSeal gondoskodik arról, hogy csak Ön hallja a zenét

Páratlan kényelem
• Az 1,2 méteres, nem gubancolódó, lapos kábel nem törik meg, és nem csomósodik össze
• Divatos, mégis időtálló, puha, farmervászon fejpánt a stílusos kényelemért
• A memóriahabos párnáknak köszönhetően tartósan is kényelmesen belemerülhet a zenébe

Legyen Önnel a zene és a barátai is
• A beépített mikrofon segítségével átválthat a zenéről a telefonhívásra



 Beépített mikrofon

A CitiScape fejhallgató beépített mikrofonja 
segítségével Ön könnyen átválthat a zenéről a 
telefonhívások fogadására. Gyerekjáték zenét 
hallgatni – csakúgy, mint az Ön számára legfontosabb 
emberekkel kapcsolatot tartani.

Tiszta és természetes hangzás

Merüljön bele a finomhangolt 40 mm-es meghajtók 
nyújtotta, természetes melegséggel átitatott 
kristálytiszta hangzásba. A Philips hagyományosan 
kiváló hangminőségén alapuló CitiScape fejhallgató 
tiszta és gazdag, ugyanakkor természetes hangzás 
átadására van kialakítva és magával ragadó 
zeneélményt nyújt útközben is.

Nem gubancolódó, lapos kábel
Nem kell többé az összegubancolódott zsinórt 
bogozgatni sem a táskában, sem azon kívül. A 
CitiScape fejhallgató lapos, 1,2 méteres, nem 
gubancolódó kábele soha nem törik meg és nem 
csomósodik össze. Bármerre is jár, Ön a fontos 
dolgokra koncentrálhat, például a zene élvezetére.

MusicSeal

Attól függetlenül, hogy Ön egy funk metál zenekar 
csikorgó gitárszólamát vagy egy opera-énekesnő 
élénk szopránját hallgatja-e, a MusicSeal gondoskodik 
arról, hogy csak Ön hallja a CitiScape fejhallgatóból a 
kedvenc zenéjét. A burkolat kétrétegű falának, és a 
fejhallgató párnája és tokja közötti biztonságos 
szegélynek köszönhetően ez az innovatív funkció 
nem engedi, hogy akár csak egy ütem is 
kihallatszódjon. Ugyanakkor a külső zaj sem szivárog 
be, és nem zavarhatja az Ön zeneélvezetét.

Puha memóriahabos párnák

Ezen a Philips fejhallgatón lévő, rendkívül puha és 
rugalmas memóriahabos párnák kényelmesen és 
biztonságosan illeszkednek a fül kontúrjához, 
tökéletes zárást biztosítva. A lehető legjobb 
illeszkedésen túl - a fejformától függetlenül - 
különösen hosszú ideig élvezhető a zene. Valójában 
annyira kényelmes a fejhallgató, hogy Ön még azt is 
elfelejtheti, hogy a fején van.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Membrán: PET
• Frekvenciamenet: 18 - 22 000 Hz
• Impedancia: 30 Ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 40 mW
• Érzékenység: 104 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus
• Lengőtekercs: Réz

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Kompatibilis a következőkkel:: iPhone®, 

BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, 
Palm®, SAMSUNG, Sony

• Extra csatlakozó: Extra csatlakozó szükséges a 
Nokia, Sony Ericsson és SAMSUNG típusokhoz. 
További támogatásért forduljon a 
vevőszolgálathoz: www.support.philips.com.

• Kábel anyaga: OFC
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Tömeg: 0,174 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17 x 20 x 8 cm
• Nettó tömeg: 0,174 kg
• Bruttó tömeg: 0,398 kg
• Táratömeg: 0,224 kg
• EAN: 69 23410 72064 8
• Polcra helyezési mód: Makett
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett

Külső karton
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26,5 x 21,5 x 24 cm
• Nettó tömeg: 0,522 kg
• Bruttó tömeg: 1,39 kg
• Táratömeg: 0,868 kg
• GTIN: 1 69 23410 72064 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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