Philips
CitiScape-hoofdtelefoon
met hoofdband

Downtown
Voor op het oor
Grijs

SHL5605GY

Helder en natuurlijk geluid dat u niet meer loslaat
met MusicSeal om helemaal alleen uw muziek te beluisteren
De inspiratie voor de CitiScape Downtown-hoofdtelefoon is het smart casual-straatbeeld
van New York. Dankzij MusicSeal geniet u van uw muziek zonder anderen te storen,
terwijl de lichte, geveerde kussen van zacht schuim perfect draagcomfort bieden.
De ultieme luisterervaring
• Nauwkeurig afgestelde drivers van 40 mm zorgen voor helder, natuurlijk geluid
• MusicSeal zorgt ervoor dat u als enige uw muziek hoort
• Isolerende oorkussens blokkeren het lawaai van de stad
Uiterst comfortabel
• Hoofdband van zachte stof voor een comfortabele luisterervaring onderweg
• Plat, knoopresistent snoer van 1,2 m voorkomt kinken en knopen
• Kussens van memory foam zorgen ervoor dat u op een comfortabele manier eindeloos kunt
opgaan in uw muziek
Muziek en gesprekken
• Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon
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Kenmerken
Ingebouwde microfoon

MusicSeal

Hoofdband van zachte stof

Uw CitiScape-hoofdtelefoon heeft een
geïntegreerde microfoon, zodat u eenvoudig
kunt schakelen tussen het luisteren naar
muziek en het aannemen van
telefoongesprekken. Dit maakt het makkelijk
om in contact te blijven en met de mensen die
belangrijk voor u zijn en tegelijkertidj te
genieten van uw muziek.

Of u nu luistert naar de scheurende gitaarriffs
van een funkmetal-band of de lieflijke
sopraanzang van een operadiva, MusicSeal
zorgt ervoor dat u met uw CitiScapehoofdtelefoon uw favoriete muziek kunt
beluisteren zonder dat er iemand meeluistert.
Met dubbellaagse wanden binnen in de
oorschelp en degelijke randen tussen de
kussens van de hoofdtelefoon en de behuizing
schermt deze innovatieve functie elke beat
volledig af. Tegelijkertijd voorkomt MusicSeal
dat omgevingsgeluid binnendringt en uw
luistergenot verstoort.

Hoofdband van zachte stof voor een
comfortabele luisterervaring onderweg

Helder en natuurlijk geluid

Isolerende oorkussens

Laat u meevoeren door kristalhelder 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.

Maak deel uit van het wervelende stadsleven
maar niet van het lawaai, met geluidsisolerende
oorkussens. De ongelooflijk zachte oorkussens
sluiten de luidsprekers rond uw oren af en
bieden langdurig draagcomfort. U kunt alle
geluidsdetails duidelijk waarnemen en optimaal
genieten van uw favoriete muziek.

Plat, knoopresistent snoer

U hoeft geen rommelige snoeren vol knopen
meer uit uw tas te halen. Het platte,
knoopresistente snoer van 1,2 m van uw
CitiScape-hoofdtelefoon blijft altijd vrij van
kinken en knopen. U kunt zich nu
concentreren op belangrijker zaken, zoals
ontspannen genieten van uw muziek, waar u
ook naartoe gaat.
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Specificaties
Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,174 kg

• Type kabel: OFC
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC,
LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG,
Sony Ericsson

Geluid

Afmetingen van de verpakking

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akoestisch systeem: Gesloten
Magneettype: Neodymium
Spreekspoel: CCAW
Diafragma: Mylar-dome
Frequentiebereik: 18 - 22.000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
Gevoeligheid: 102 dB
Diameter van de luidspreker: 40 mm
Type: Dynamisch

Connectiviteit
•
•
•
•

Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
Kabellengte: 1,2 m
Connector: 3,5 mm stereo
Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
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•
•
•
•
•
•

Type schap: Dummy
Aantal producten: 1
EAN: 69 23410 71343 5
Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 20 x 8 cm
Brutogewicht: 0,398 kg
Nettogewicht: 0,174 kg
Gewicht van de verpakking: 0,224 kg
Verpakkingstype: Dummy

Omdoos

•
•
•
•
•
•

Aantal consumentenverpakkingen: 3
Brutogewicht: 1,514 kg
Omdoos (L x B x H): 26,5 x 21,5 x 24 cm
Nettogewicht: 0,522 kg
Gewicht van de verpakking: 0,992 kg
GTIN: 1 69 23410 71343 2

•
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