
 

 

Philips
Sluchátka

32mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Lehký sluchátkový oblouk
Plochá skládací

SHL5100YL
Čistý zvuk

s lehkým designem
Inovace přichází i do experimentální městské módy díky sluchátkům CitiScape Strada. 
Moderní, tenká a lehká sluchátka poskytují přirozený zvuk, zatímco textilní sluchátkový 
oblouk je opravdu pohodlný a stylový.

Naprosté ponoření do zvuku za pohybu
• 32mm vinutí s vysokým výkonem přináší čistý zvuk
• Otevřený akustický design pro přirozený zvuk

Nejvyšší pohodlí
• Lehká a tenká sluchátka pro výjimečné pohodlí

Ohromí vás
• Jemně pletený potah oblouku se živým designem



 32mm vinutí s vysokým výkonem

32mm vinutí s vysokým výkonem přináší čistý, 
detailní a přirozený zvuk. Ponořte se do každičké 
noty a nuance – kdykoli, kdekoli.

Jemně pletený potah oblouku

Oblouk sluchátek CitiScape Strada se inspiroval 
módní sportovní obuví, jejichž tkaničky hýří barvami: 
je obalen jemně pleteným potahem, takže si můžete 
během poslechu hudby vykračovat ve stylovém 
pohodlí.

Lehký a tenký sluchátkový oblouk

Oblouk sluchátek CitiScape je vyroben z velice tenké 
a lehké trubice, která zajišťuje pohodlí. Odolnost 
ještě zvyšuje povrchová úprava s kovovým prutem.

Otevřený akustický design

Otevřený akustický design na uši poskytuje 
přirozený zvuk a zároveň vám při zaujatém poslechu 
hudby umožní vnímat okolí.
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Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: Otevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 19–21 500 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 32 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• EAN: 69 23410 72241 3
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 22,5 x 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,13 kg
• Čistá hmotnost: 0,065 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,065 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72241 0
• Vnější obal (D x Š x V): 19 x 12,5 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 0,195 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,335 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14,5 x 17 x 3 cm
• Hmotnost: 0,065 kg
•

Datum vydání 2015-01-28

Verze: 5.0.9

12 NC: 8670 001 05307
EAN: 06 92341 07224 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Přednosti
Sluchátka
32mm reproduktory / uzavřená Přes uši, Lehký sluchátkový oblouk, Plochá skládací

http://www.philips.com

