Philips
CitiScape-hörlurar med
huvudband

Klart, naturtroget och uppslukande ljud
Downtown
On-ear
Svart

med MusicSeal så att musiken blir bara din
CitiScape Downtown har utformats med det chica stadsmodet i åtanke och har detaljer
i denim som gör att du passar in i stadsmiljön. Med MusicSeal och de bekväma
brusreducerande kuddarna ser du dessutom till att hålla musiken för dig själv.
Totalt uppslukande ljud i farten
• Fininställda 40 mm element ger ett rent och naturligt ljud
• MusicSeal gör musiken bara din
Suverän komfort
• Platt antitrasselsladd på 1,2 m som gör att du slipper knutar och trassel
• Trendigt men klassiskt mjukt huvudband i denim för stil och bekvämlighet
• Med de formbara skumkuddarna kan du låta dig omslutas av musiken

SHL5605FB

Håll koll på musiken och vännerna
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon
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CitiScape-hörlurar med huvudband
Downtown On-ear, Svart

Funktioner
Inbyggd mikrofon

Specifikationer
MusicSeal

Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: Stängd
Membran: PET
Frekvensåtergivning: 18 - 22 000 Hz
Impedans: 30 ohm
Magnettyp: Neodymium
Maximal ineffekt: 40 mW
Känslighet: 104 dB
Högtalardiameter: 40 mm
Typ: Dynamisk
Högtalarspole: Koppar

Anslutningar
CitiScape-hörlurarna har en inbyggd mikrofon, så du
kan enkelt växla mellan att lyssna på musik och att
svara i telefon. Det är enkelt att vara nära både din
musik och människorna som är viktigast för dig.

Skarpt och naturligt ljud

Oavsett om du lyssnar på funkmetal med skrikiga
gitarriff eller en operadivas smäktande sopranröst, så
ser MusicSeal till att din favoritmusik som du spelar i
dina CitiScape hörlurar blir bara din. De dubbla
väggarna i öronsnäckan och de täta kanterna mellan
öronkuddarna och hörlurarnas kåpor gör att den här
innovativa funktionen finns i varje ton. Samtidigt
hindras omgivande ljud från att tränga igenom och
störa din musikupplevelse.

Mjuka formbara skumkuddar

•
•
•
•
•

Kabellängd: 1,2 m
Anslutning: 3,5 mm stereo
Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
Mikrofon: Inbyggd mikrofon
Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC,
LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG,
Sony
• Extra kontakt: En extra kontakt krävs för äldre
modeller från Nokia, Sony Ericsson och
SAMSUNG. Kontakta kundtjänst på
www.support.philips.com för mer information.
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: enkelsidig

Produktstorlek

• Produktens mått (B x H x D): 17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Vikt: 0,174 kg

Förpackningens mått

Låt dig uppslukas av ett kristallklart ljud med naturlig
värme tack vare de finjusterade 40 mm elementen.
CitiScape-hörlurarna har utformats noggrant, med
stöd i Philips tradition inom förstklassigt ljud, för att
ge ett rent och detaljrikt men ändå naturligt ljud som
ger en verkligt medryckande musikupplevelse i
farten.

Platt antitrasselsladd

Nu slipper du brottas med hoptrasslade och
hopknutna sladdar. CitiScape-hörlurarna har en platt
antitrasselsladd på 1,2 m som alltid är fri från trassel
och knutar. Nu kan du fokusera på det som är
viktigast, till exempel att njuta av din musik, var du än
befinner dig.

•
•
•
•
•
•
•
•
De ultramjuka och smidiga formbara skumkuddarna
på de här Philips-hörlurarna sitter tätt och säkert
mot dina öron och bildar ett helt slutet rum. De är
inte bara utformade för att ge bästa möjliga
passform, utan kan ge dig uppslukande
musikunderhållning under längre tidsperioder
oavsett hur ditt huvud är format. De är faktiskt så
bekväma att du kanske till och med glömmer bort att
du har dem på dig.
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Förpackningens mått (B x H x D): 17 x 20 x 8 cm
Nettovikt: 0,174 kg
Bruttovikt: 0,398 kg
Taravikt: 0,224 kg
EAN: 69 23410 72064 8
Typ av hyllplacering: Dummy
Antal produkter som medföljer: 1
Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
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Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 21,5 x 24 cm
Nettovikt: 0,522 kg
Bruttovikt: 1,39 kg
Taravikt: 0,868 kg
GTIN: 1 69 23410 72064 5
Antal konsumentförpackningar: 3

