
 

 

Philips
Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumușak kulak tamponları
Kompakt katlama

SHL5705BKP

Y
M
Es
Ka
ya
üksek hassaslıkta ses
ükemmel yalıtım ve katlanabilir tasarım

nek ve havalı CitiScape Frames'i tıpkı favori güneş gözlüğünüz gibi gururla taşıyabilirsiniz. 
palı akustik sistemi ve birinci sınıf sürücüleriyle gittiğiniz her yerde hassas ses deneyimini 
şayabilir, işiniz bittiğinde katlayarak şık koruma çantasına koyabilirsiniz.

Hareket halindeyken derin ses etkisi
• Dengeli, hassas ses için 40 mm üstün kaliteli neodimyum sürücüler
• Daha kaliteli baslar ve ses yalıtımı için kapalı akustik tasarım
• Eğimli kulaklık modülleri her kulağa uyarak mükemmel ses yalıtımı sağlar

En büyük rahatlık
• Uzun süreli konfor için hafif çerçeve yapısı
• Ekstra konfor için kulak üstü yumușak yastıklar

Etkileyici tasarım
• Yenilikçi flexi-cool tasarım șık güneș gözlüklerinden ilham alır
• Kolay tașıma ve saklama için kompakt, katlanabilir tasarım

Rahatlık için tasarım
• Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiș yapın
• Daha fazla rahatlık için tașıma çantası birlikte verilir
• Çıkarılabilen ve dolașmayan kablo hayatınızı kolaylaștırır



 40 mm üstün kaliteli neodimyum 
sürücüler

Hassas șekilde ayarlanan 40 mm sürücüler 
sayesinde dengeli, doğal sıcaklıkla sunulan 
kristal netliğinde sesin keyfini çıkarın. Philips'in 
ses mükemmelliği konusundaki deneyiminden 
faydalanan CitiScape kulaklıklarınız hareket 
halindeyken büyüleyici müzik keyfi sunmak için 
net ve ayrıntılı olduğu kadar doğallığını koruyan 
ses üretmek üzere tasarlanmıștır.

Tașıma çantası dahildir

Daha fazla rahatlık için tașıma çantası birlikte 
verilir

Kapalı akustik tasarım
Șehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü 
dıșarıda bırakın. Kapalı akustik kulak üstü 
tasarımla her ses ayrıntısı yalıtılır, böylece daha 
iyi müzik ayrıntılarının yanı sıra genișletilmiș ve 
dinamik basın tadını çıkarmanıza olanak tanır.

Kompakt katlanabilir tasarım

Kulaklıklarınız kolay saklama ve tașıma için 
tamamen katlanabilir.

Șık güneș gözlüklerinden ilham alındı

Üstün kaliteli, popüler güneș gözlüklerinden 
ilham alan kulaklığınızın güzel görünümlü 

kulaklık modülü tasarımı, baș bandına 
katlanabilen, kolayca giyilebilen șık bir 
"çerçeve" ile bağlanır. Favori güneș 
gözlükleriniz gibi! Kulaklık canlı renk 
seçenekleri ve görünümünüze ve gününüze 
neșe katan desenlerle sunulur.

Kulak üstü yumușak yastıklar

Kulak üstü yastıklar, kafanızın șekli nasıl olursa 
olsun mümkün olan en iyi uyum için 
kulaklarınızın kıvrımlarını rahat bir șekilde 
sarar. Dilediğiniz kadar müzik dinleyin; o kadar 
rahattırlar ki onları taktığınızı bile 
unutabilirsiniz!

Hassas eğimli kulaklık modülleri
Eğimli kulaklık modülleri kulağınızın doğal 
açısına mükemmel uyum sağlayarak müziğin 
tadını çıkarmanız için mükemmel ses yalıtımı 
sağlar.
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Özellikler
Mikrofonlu kulaklık
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumușak kulak tamponları, Kompakt katlama
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Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 18 - 22 500 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı kablo
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
• Kablo tipi: OFC
• Așağıdakilerle uyumludur:: iPhone®, BlackBerry®, 

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

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 23410 72276 2
• Dıș karton (L x G x Y): 22 x 13,5 x 23 cm
• Net ağırlık: 0,3 kg
• Ambalaj sayısı: 2
• Dara ağırlığı: 0,61 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72276 5
• Brüt ağırlık: 0,386 kg
• Net ağırlık: 0,15 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,236 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 16 x 16,6 x 6,6 cm
• Ağırlık: 0,117 kg
•
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* *Mevcut ișlevler cep telefonu uyumluluğuna göre değișiklik 
gösterebilir.
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