Philips
Căști cu microfon

Parte posterioară închisă/drivere
40 mm
Cu atașare pe ureche
Pernuţele din burete cu memorie
Cablu plat cu un singur capăt

Uptown
Delectaţi-vă cu sunete de mare precizie
Oraşele moderne şi locuitorii urbani au inspirat căştile CitiScape Uptown cu accente retro,
care oferă un sunet de precizie cu MusicSeal pentru a păstra fiecare ritm pentru dvs. Pernuţe
din burete cu memorie şi o bandă de susţinere cu aerisire pentru confort şi stil.
Experienţă audio totală în mișcare
• Driverele premium de 40 mm cu reglare fină oferă un sunet de precizie
• MusicSeal păstrează muzica doar pentru dvs.
• Pernuţele de izolare pe ureche blochează zgomotul orașului
Concepute pentru confort și ușurinţă
• Pernuţele moi din burete cu memorie vă menţin cufundaţi comod în lumea muzicii
• Bandă de susţinere cu aerisire pentru confort de ascultare îndelungată în mișcare

SHL5905FB

Rămâneţi în contact cu muzica și prietenii dvs.
• Treceţi de la ascultarea muzicii la apeluri telefonice datorită microfonului integrat
Confort deosebit
• Cablu plat anti-încurcare de 1,2 m vă protejează de noduri și încurcături
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Căști cu microfon

Parte posterioară închisă/drivere 40 mm Cu atașare pe ureche, Pernuţele din burete cu memorie, Cablu plat
cu un singur capăt

Specificaţii
Sunet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diafragmă: PET
Răspuns în frecvenţă: 17 - 23 000 Hz
Impedanţă: 32 Ohm
Sensibilitate: 102 dB
Putere maximă de intrare: 50 mW
Diametru difuzor: 40 mm
Tip magnet: Neodim
Sistem acustic: Închis
Bobină: CCAW
Tip: Dinamic

Conectivitate
•
•
•
•
•
•

Conector: 3,5 mm stereo
Lungime cablu: 1,2 m
Conexiune prin cablu: unilateral
Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
Tip cablu: OFC
Compatibil cu:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,
MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Microfon: Microfon încorporat
• Conector suplimentar: Este necesar un conector
suplimentar pentru modelele mai vechi de Nokia,
Sony Ericsson și SAMSUNG. Pentru asistenţă,
contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi

la www.support.philips.com.

Dimensiunile ambalajului

• Număr de produse incluse: 1
• EAN: 69 23410 72053 2
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
19,5 x 21,5 x 9 cm
• Greutate brută: 0,505 kg
• Greutate netă: 0.274 kg
• Greutate proprie: 0,231 kg
• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•

Număr de ambalaje: 3
Greutate brută: 1,85 kg
Cutie exterioară (L x L x Î): 29,5 x 21,5 x 25,5 cm
Greutate netă: 0,822 kg
Greutate proprie: 1,028 kg
GTIN: 1 69 23410 72053 9

Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 18 x 20 x 8 cm
• Greutate: 0.274 kg
•

Repere
Bandă de susţinere cu aerisire

Bandă de susţinere cu aerisire pentru confort de
ascultare îndelungată în mișcare

Sunet de mare precizie

Cufundaţi-vă în sunetul extrem de clar și bogat în
detalii oferit de driverele de 40 mm cu reglare fină.
Bazându-se pe experienţa Philips în privinţa sunetului
de calitate excelentă, căștile CitiScape au fost atent
proiectate pentru a reproduce sunetul de mare
precizie pentru un divertisment muzical cu adevărat
captivant atunci când sunteţi în mișcare.

MusicSeal

Indiferent dacă ascultaţi solourile electrizante la
chitară ale unei formaţii de muzică funk-metal sau
vocea dinamică de soprană a unei dive a operei,
MusicSeal se asigură că prin căștile CitiScape vă
puteţi păstra muzica preferată numai pentru dvs.
Datorită pereţilor cu strat dublu ai carcasei și a
marginilor sigure dintre pernuţele căștilor și carcasă,
această funcţie inovatoare reușește să izoleze fiecare
ritm. În același timp, este prevenită interferenţa
zgomotului ambiental care vă poate întrerupe
divertismentul muzical.

Pernuţe de izolare pe ureche

Faceţi parte din ritmul orașului dar nu și din
zgomotul acestuia, datorită pernuţelor pe ureche
pentru izolare sonoră. Pernuţele incredibil de moi
cuprind boxele în jurul urechilor pentru a crea o
izolare perfectă. Veţi putea distinge cu claritate toate
detaliile sonore ale muzicii dvs. favorite și vă veţi
putea bucura de acestea. Proiectate să reducă
presiunea pe urechi, puteţi purta căștile CitiScape în
condiţii de confort real și perioade lungi de timp.

Pernuţe moi din burete cu memorie

Pernuţele extrem moi și suple, cu memorie, ale
acestor căști Philips urmăresc conturul urechii în
mod confortabil și sigur, pentru o etanșare perfectă.
Acestea nu sunt proiectate doar pentru a asigura cea
mai bună potrivire posibilă, indiferent de forma
capului, ci vă permit, de asemenea, să vă cufundaţi în
divertismentul muzical o perioadă îndelungată de
timp. De fapt, sunt atât de confortabile, încât puteţi
uita că le purtaţi.

Cablu plat anti-încurcare

Luaţi-vă adio de la cablurile încurcate și enervante
care atârnă din geantă. Cablul plat de 1,2 m al căștilor
CitiScape nu se încurcă și nu se înnoadă niciodată.
Acum vă puteţi concentra asupra ceea ce contează
cel mai mult, precum savurarea muzicii în condiţii de
confort, oriunde aţi merge.

Microfon încorporat

Treceţi de la ascultarea muzicii la apeluri telefonice
datorită microfonului integrat
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