
 

 

Philips
Fejhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Könnyű fejpánt
Összehajtható
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 élénk CitiScape Strada egyesíti magában az innovációt és a kísérletező utcai divatot. A 
nerajongó városlakók által ihletett, karcsú és könnyű fejhallgató kristálytiszta hangzást 
tosít, a trendi, puha anyagú fejpánt pedig valóban kényelmes és stílusos viselet.

Mozgás közben is teljesen elmerülhet a hangzásban
• 32 mm-es nagy teljesítményű meghajtók a tiszta hangzásért
• Nyitott akusztikus kivitel a természetes hangzásért

Páratlan kényelem
• Könnyű és karcsú fejpánt a kiváló kényelemért

Minden ízében lenyűgöző
• Puha szövetből készült fejpántborító élénk kivitelben



 32 mm-es nagy teljesítményű meghajtók

A 32 mm-es nagy teljesítményű meghajtók 
kristálytiszta, részletgazdag és természetes hangzást 
nyújtanak. Élvezzen minden egyes hangot és 
árnyalatot – mindig és mindenhol.

Puha szövetből készült fejpántborító

A divatos cipőfűzők tarka színű fűzői által ihletett 
CitiScape Strada fejpántját finom szövésű 
textilborítás fedi, így stílusos külsővel róhatja az 
utcákat, miközben kedvenc zenéjét élvezi.

Könnyű és karcsú fejpánt

Ez a CitiScape fejpánt szupervékony és könnyű 
csőből készült a maximális kényelemért. A fejhallgató 
fémrudat tartalmaz, így még tartósabb.

Nyitott akusztikus kialakítás

A nyitott, fülre helyezhető kivitel természetes 
hangzást biztosít, és úgy élvezheti kedvenc számait, 
hogy közben a külvilág eseményei is eljutnak Önhöz.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciamenet: 19 - 21 500 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 32 mW
• Érzékenység: 104 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel anyaga: OFC

Méret csomagolással együtt
• EAN: 69 23410 72240 6
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17 x 22,5 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,13 kg
• Nettó tömeg: 0,065 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Táratömeg: 0,065 kg
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső karton
• Bruttó tömeg: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72240 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19 x 12,5 x 24 cm
• Nettó tömeg: 0,195 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0 335 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 14,5 x 17 x 3 cm
• Tömeg: 0,065 kg
•
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