
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

40 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar design

SHL5705WT
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jud med hög precision
ed utomordentlig isolering och hopfällbar design
 flexicoola CitiScape Frames-hörlurarna bärs precis som dina favoritsolisar. Varhelst du går 

n du njuta av precisionsljud från deras stängda akustiska system och kvalitetselement. När 
 är klar fäller du ihop dem och stoppar in dem i deras stilfulla skyddande fodral.

Totalt uppslukande ljud i farten
• Förstklassiga 40 mm-neodymelement för ett balanserat och exakt ljud
• Sluten akustisk design för bättre bas och ljudisolering
• Förvinklade öronsnäckor passar alla öron och ger utomordentlig ljudisolering

Suverän komfort
• Lättviktsramkonstruktion för långvarig komfort
• Bra komfort med mjuka kuddar som sitter på örat

Formgiven att förbluffa
• Innovativ flexicooldesign med moderna solglasögon som inspiration
• Kompakt hopfällbar konstruktion för enkel transport och förvaring

Bekväm design
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon
• Medföljande fodral för större bekvämlighet
• Med löstagbar antitrasselsladd slipper du knutar



 Förstklassiga 40 mm-neodymelement

Njut av kristallklart ljud med balanserad, naturlig 
värme tack vare de finjusterade 40 mm-elementen. 
Philips har en tradition av att tillverka produkter med 
förstklassigt ljud, och de noggrant utformade 
CitiScape-hörlurarna är inget undantag. Det rena 
och detaljrika men ändå naturliga ljudet skapar en 
medryckande musikupplevelse när du är i farten.

Fodral medföljer

Medföljande fodral för större bekvämlighet

Sluten akustisk design
Upplev stadens puls men inte dess buller. Tack vare 
den slutna akustiska on-ear-konstruktionen isoleras 
varenda liten ljuddetalj så att du kan höra fler nyanser 
i musiken och njuta av en kraftfull och dynamisk bas.

Kompakt hopfällbar utformning

Hörlurarna kan fällas ihop för enkel förvaring och 
transport.

Med moderna solglasögon som 
inspiration

Hörlurarna har en innovativ och smidig design med 
öronsnäckor som sitter ihop med huvudbandet via 
en ”ram” som fälls ihop – de är lika snygga och enkla 
att ha på sig som ett par trendiga solglasögon! Välj 
mellan olika läckra färger och mönster som livar upp 
din stil – och din dag.

Mjuka kuddar som sitter på örat

Mjuka, bekväma kuddar som sitter perfekt på örat 
och ger bästa möjliga passform – oavsett vilken 
huvudform du har. Njut av musiken så länge du vill – 
hörlurarna är så bekväma att du kanske till och med 
glömmer att du har dem på dig!

Noggrant vinklade öronsnäckor
Förvinklade öronsnäckor följer örats naturliga vinkel 
och ger utomordentlig ljudisolering så att du 
verkligen kan njuta av musiken.
SHL5705WT/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 18–22 500 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Kabel för anslutning till ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 23410 72262 5
• Yttre kartong (L x B x H): 22 x 13,5 x 23 cm
• Nettovikt: 0,3 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 0,61 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72262 8
• Bruttovikt: 0,386 kg
• Nettovikt: 0,15 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,236 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16 x 16,6 x 6,6 cm
• Vikt: 0,117 kg
•

* *Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på 
kompatibiliteten för mobiltelefonen.
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