
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Pěnové náušníky s tvarovou 
pamětí
Jednostranný plochý kabel

SHL5605PP
Ponořte se do čistého a přirozeného zvuku
s funkcí MusicSeal, se kterou si hudbu ponecháte pro sebe
Sluchátka CitiScape Downtown jsou inspirována New Yorkem a jeho elegantně neformálním pouličním 

stylem a umožňují, abyste snadno zůstali sami sebou. S funkcí MusicSeal si hudbu ponecháte jen pro 

sebe a lehká pružinová ocel s měkkými pěnovými náušníky zaručí dokonalé pohodlí.

Maximální zážitek
• Jemně vyladěné 40mm reproduktory poskytují čistý a přirozený zvuk
• S funkcí MusicSeal si hudbu ponecháte jen pro sebe
• Supraaurální náušníky izolují hluk města

Nejvyšší pohodlí
• Měkký textilní sluchátkový oblouk pro pohodlný poslech za pohybu
• 1,2 m dlouhý plochý kabel proti zamotání brání tvorbě smyček a uzlů
• Díky pěnovým náušníkům s tvarovou pamětí zůstanete pohodlně ponořeni do hudby

Hudba a telefonní hovory
• Přecházejte z hudby na telefonní hovory díky vestavěnému mikrofonu



 Vestavěný mikrofon

Sluchátka CitiScape jsou vybavena vestavěným 
mikrofonem, abyste mohli snadno přecházet 
z poslechu hudby na příjem hovorů. Zůstat ve 
spojení s hudbou a s lidmi, kteří pro vás 
znamenají nejvíce, je tak úplná hračka.

Čistý a přirozený zvuk

Ponořte se do křišťálově čistého zvuku 
prostoupeného přirozeným teplem díky jemně 
vyladěným 40mm reproduktorům. Sluchátka 
CitiScape vycházejí z tradice vynikajícího zvuku 
společnosti Philips a jsou pečlivě navržena tak, 
aby reprodukovala čistý, detailní a přirozený 
zvuk, se kterým si hudbu za pohybu skutečně 
užijete.

MusicSeal

Ať posloucháte zuřivé kytarové riffy funk-
metalové kapely nebo melodický soprán 
operní zpěvačky, se sluchátky CitiScape si díky 
funkci MusicSeal oblíbenou hudbu ponecháte 
jen pro sebe. Tato inovativní funkce nepropustí 
ven ani tón díky dvojitým stěnám uvnitř mušlí a 
silným lemům mezi náušníky a krytem 
sluchátek. Současně se tak brání tomu, aby 
okolní hluk pronikl dovnitř a narušil vám 
požitek z hudby.

Izolující náušníky

Díky izolujícím supraaurálním náušníkům 
můžete pozorovat život velkoměsta bez jeho 
hluku. Tyto neuvěřitelně měkké náušníky 

zapouzdří reproduktory kolem vašich uší a 
jsou pohodlné i na dlouhé nošení. Budete moci 
jasně rozpoznat a užít si všechny zvukové 
detaily své oblíbené hudby.

Měkký textilní sluchátkový oblouk

Měkký textilní sluchátkový oblouk pro 
pohodlný poslech za pohybu

Plochý kabel proti zamotání

Už nemusíte zápasit se zamotanými a 
nepřehlednými kabely. Na 1,2 m dlouhém 
plochém kabelu sluchátek CitiScape proti 
zamotání se nikdy netvoří smyčky a uzly. Nyní 
se můžete soustředit na to, na čem záleží 
nejvíc, tedy užívat si hudbu, ať jste kdekoli.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 18 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 30 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)
• Kompatibilní s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• EAN: 69 23410 71345 9
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 20 x 8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,398 kg
• Čistá hmotnost: 0,174 kg
• Hmotnost obalu: 0,224 kg
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hrubá hmotnost: 1,514 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 0,522 kg
• Hmotnost obalu: 0,992 kg
• GTIN: 1 69 23410 71345 6

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

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