
 

 

Philips
Hoofdtelefoons met 
microfoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

SHL5705CM
Zeer nauwkeurige geluidsweergave

Met uitstekende isolatie en opvouwbaar ontwerp
U draagt de flexi-coole CitiScape Frames net zoals uw favoriete zonnebril. Waar u ook gaat of staat, u 

geniet van een nauwkeurige geluidsweergave door het gesloten akoestische systeem en de 

hoogwaardige drivers. Als u klaar bent, vouwt u de hoofdtelefoon op en bewaart u hem in het chique 

beschermende etui.

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• Eersteklas neodymium-drivers van 40 mm voor gebalanceerd, nauwkeurig geluid
• Gesloten akoestisch ontwerp voor betere bassen en geluidsisolatie
• Gekantelde oorschelpen passen op elk oor voor uitstekende geluidsafdichting

Uiterst comfortabel
• Lichtgewicht frame voor langdurig luistercomfort
• Zachte oorkussens voor extra comfort

Ontworpen om indruk te maken
• Innovatief flexi-cool ontwerp, geïnspireerd door stijlvolle zonnebrillen
• Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

Ontworpen voor comfort
• Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon
• Meegeleverde draagtas voor extra gemak
• Afneembaar knoopresistent snoer voorkomt knopen



 Eersteklas neodymium-drivers van 40 
mm

Laat u meevoeren door kristalhelder en 
gebalanceerd geluid met een natuurlijke 
warmte, dankzij nauwkeurig afgestelde drivers 
van 40 mm. Uw CitiScape-hoofdtelefoon, die 
voortbouwt op de enorme historie van Philips 
op het gebied van uitstekend geluid, is 
zorgvuldig ontworpen om helder, 
gedetailleerd, maar natuurlijk geluid te 
produceren – voor een betoverende 
muziekervaring onderweg.

Opbergetui inbegrepen

Meegeleverde draagtas voor extra gemak

Gesloten akoestisch ontwerp
Maak deel uit van het wervelende stadsleven 
maar niet van het lawaai. Dankzij het gesloten 
akoestische ontwerp voor op het oor wordt 
elk geluidsdetail geïsoleerd, voor een nog 
nauwkeuriger muziekweergave en extra 
dynamische bassen.

Compact opvouwbaar ontwerp

De hoofdtelefoon is opvouwbaar voor 
gemakkelijk dragen en opbergen.

Geïnspireerd door stijlvolle zonnebrillen

Geïnspireerd door hoogwaardige, trendy 
zonnebrillen, is het hippe oorkussenontwerp 
van uw hoofdtelefoon op innovatieve wijze 
verbonden met de hoofdband door een 

"frame" dat kan worden opgevouwen en met 
stijl en gemak kan worden gedragen. Net als 
uw favoriete zonnebril! Hij is zelfs verkrijgbaar 
in een palet van chique kleuren en patronen 
voor een leuk accent aan uw outfit… en uw 
dag.

Zachte oorkussens

Zachte oorkussens volgen de contouren van 
uw oren voor de beste mogelijke pasvorm – 
ongeacht de vorm van uw hoofd. Ga op in uw 
muziek zolang wilt – ze voelen zelfs zo goed 
aan dat u vergeet dat u ze op hebt!

Nauwkeurig gekantelde oorschelpen
Gekantelde oorschelpen die de natuurlijke 
hoek van uw oor volgen voor uitstekende 
geluidsafdichting zodat u optimaal geniet van 
muziek.
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Kenmerken
Hoofdtelefoons met microfoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

16 x 16,6 x 6,6 cm
• Gewicht: 0,117 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 13,2 x 23,8 cm
• Nettogewicht: 0,3 kg
• Brutogewicht: 0,91 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,61 kg
• GTIN: 1 69 23410 73170 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 18 - 22.500 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB

• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,6 x 20,1 x 11,1 cm
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Brutogewicht: 0,386 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,236 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide
• EAN: 69 23410 73170 5
•
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Specificaties
Hoofdtelefoons met microfoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar

* *Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van 
compatibiliteit met mobiele telefoons.
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