
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
mikrofon

Elementer på 40 mm / lukket 

bakside

Over øret
Skumputer med minne
Enkeltsidig flat kabel

SHL5905BK
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li omsluttet av svært presis lyd
ed MusicSeal som gjør at musikken bare spiller for deg
 retromodifiserte CitiScape Uptown SHL5905BK/10-hodetelefonene er inspirert av verdensvante 

boere, og lar deg omsluttes av svært presis lyd med MusicSeal, som gjør at alle lyder bare spilles for 

g. I tillegg har det skumputer som former seg etter deg, og et luftig hodebånd for komfort og perfekt 

ssform.

Total omslutning av lyd på farten
• De finjusterte 40 mm førsteklasses driverne gir presis lyd
• MusicSeal holder musikken inne og eksklusiv for deg
• Isolerende øreputer stenger ute støyen fra byen

Utformet for komfort og velbehag
• Skumputene med minne holder deg komfortabel og omsluttet av musikk
• Det luftfylte hodebåndet gir lang lyttekomfort mens du er på farten

Hold kontakten med musikk og venner
• Innebygd mikrofon og volumkontroll gjør at du kan motta anrop

Suveren komfort
• Flat, flokefri 1,2 m kabel. Den holder kabelen fri for knuter



 Luftfylt hodebånd

Det luftfylte hodebåndet gir lang lyttekomfort 
mens du er på farten

Innebygd mikrofon og volumkontroll

CitiScape-hodetelefonene har innebygd 
mikrofon og volumkontroll, noe som gjør at du 
enkel kan bytte fra musikkavspilling til å svare 
på anrop. Det er helt problemfritt å holde 
kontakten med dem du er glad i, samtidig som 
du kan høre på musikk.

Svært presis lyd

Bli omsluttet av krystallklar, svært detaljert lyd 
levert av finjusterte 40 mm førsteklasses 
drivere. Med sin tradisjon for fremragende lyd 
har Philips konstruert CitiScape-

hodetelefonene nøye for å gjenskape ren, 
detaljert og naturlig lyd, slik at du får 
musikkglede som er virkelig fengslende, mens 
du er på farten.

MusicSeal

Det spiller ingen rolle om du hører på 
gnistrende riff fra et funk metal-band eller den 
melodiøse sopranstemmen til en operadiva. 
MusicSeal sørger for at CitiScape-
hodetelefonene bare spiller musikk for deg. 
Denne nyskapende funksjonen stenger inne 
hver eneste takt med doble vegger i øredekslet 
og sikre kanter mellom hodetelefonputene og 
rammen. Samtidig stenger den ute 
omgivelseslyd som ellers kan forstyrre deg 
mens du nyter musikken.

Isolerende øreputer

Med de lydisolerende øreputene kan du være 
en del av byens stemning, men unngå støyen. 
De utrolig myke øreputene gjør at høyttalerne 
omslutter ørene dine, og danner en perfekt 
forsegling. Du kan tydelig høre alle lyddetaljene 
i favorittmusikken og nyte den fullt ut. 
CitiScape-hodetelefonene er utformet for å 
lette trykket på ørene dine, slik at de blir svært 
komfortable, og du kan høre på musikk lenge.

Myke skumputer med minne

De svært myke og fleksible skumputene med 
minne på disse Philips-hodetelefonene legger 
seg komfortabelt rundt konturene av ørene 
dine og danner en perfekt forsegling. De er 
ikke bare utformet for å gi best mulig passform. 
Uansett hvordan hodeformen din er, kan du bli 
omsluttet av musikalsk glede i lengre perioder. 
De er faktisk så komfortable at du kanskje 
glemmer at du har dem på.

Flat, flokefri kabel

Nå er det slutt på å krangle med flokede og 
rotete kabler i vesken. De flate, flokefrie 1,2 m 
kablene til CitiScape-hodetelefonene holder 
seg knutefrie, alltid. Nå kan du konsentrere deg 
om det du vil, nemlig å nyte musikk enkelt 
overalt.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 18 x 20 x 8 cm
• Vekt: 0,274 kg

Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 12–23 500 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 103 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: 24 k gullbelagt

• Kabeltype: OFC
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Antallet produkter som følger med: 1
• EAN: 69 23410 71326 8
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• Bruttovekt: 0,505 kg
• Nettovekt: 0,274 kg
• Taravekt: 0,231 kg
• Emballasjetype: Modell

Ytre eske
• Antall kundepakker: 3
• Bruttovekt: 1,85 kg
• Yttereske (L x B x H): 29,5 x 21,5 x 25,5 cm
• Nettovekt: 0,822 kg
• Taravekt: 1,028 kg
• GTIN: 1 69 23410 71326 5
•
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