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Som de alta precisão sem fios

Excelente isolamento e design dobrável
Os CitiScape Foldie inspirados nos motociclistas fornecem um som nítido e preciso e um excelente 

isolamento de ruído através de um sistema acústico fechado e diafragmas da melhor qualidade. Com 

Bluetooth, desfrute de música sem fios e alterne entre música e chamadas de forma fácil e moderna.

Envolvência sonora total em movimento
• Diafragmas em neodímio de 40 mm topo de gama para nitidez sem falhas
• Bluetooth 3.0 para desfrutar de música sem cabos e alternar entre música e chamadas
• Design acústico fechado para graves melhores e isolamento de ruído
• Protecções para os ouvidos pré-inclinadas adaptam-se a todos os ouvidos para um excelente 

isolamento do som

Máximo conforto
• Braço metálico flexível para audições prolongadas confortáveis
• Protecções macias on-ear para maior conforto

Concebidos para fascinar
• Aro para a cabeça artesanal inspirado no guiador das bicicletas urbanas
• Design compacto e dobrável para transporte e armazenamento fáceis

Concebidos para a comodidade
• Bluetooth ou ligação com fios – desfrute de música da forma que desejar!
• Redução de ruído digital para chamadas cristalinas



 Diafragmas em neodímio de 40 mm 
topo de gama

Os diafragmas em neodímio de 40 mm de alto 
desempenho reproduzem uma ampla gama de 
frequências acentuada com excelentes 
detalhes de som. Desfrute de cada nuance da 
sua música favorita - desde notas graves 
ampliadas a tons médios quentes e agudos 
cristalinos.

Ligação Bluetooth 3.0

Os CitiScape Foldie dispõem de Bluetooth 3.0 
que lhe permite desfrutar da sua música sem 
fios e sem esforço. Os seus controlos 
inteligentes nos auscultadores foram 
concebidos para poder alternar facilmente 
entre a sua música e chamadas.

Opção entre Bluetooth ou ligação com 
fios

Pode escolher entre a reprodução de música 
via Bluetooth sem fios ou através da ficha de 
3,5 mm com o nosso novo auricular Bluetooth, 
que lhe oferece efectivamente o melhor dos 
dois mundos! Basta emparelhar o seu auricular 
com qualquer dispositivo com Bluetooth para 
desfrutar de uma audição sem fios com o som 
mais cristalino. Em alternativa, basta ligar o 
cabo à tomada de 3,5 mm para desfrutar de 
uma experiência de audição igualmente 
envolvente e enriquecedora. A escolha é a sua!

Design dobrável compacto

Os auscultadores podem ser dobrados de 
forma compacta para facilidade de 
armazenamento e transporte.

Redução de ruído digital
Esta tecnologia de redução de ruído melhora a 
perceptibilidade da voz com o ruído ambiente 

durante as chamadas de voz. Este elimina o 
ruído ambiente e o eco para que possa 
desfrutar de chamadas com uma melhor 
qualidade de áudio quando houver ruído da 
estrada, vozes, ruído do vento, etc. A 
tecnologia calcula o ruído e cria uma forma de 
onda igual mas oposta à do ruído que utiliza o 
processo de subtracção para reduzir o ruído 
indesejado.

Isolamento de ruído excelente

Mergulhe na agitação da cidade, mas afaste o 
ruído desta. Com o design acústico fechado 
on-ear, todos os detalhes de som estão 
isolados, permitindo-lhe desfrutar de melhores 
detalhes de música, bem como de graves 
ampliados e dinâmicos.

Design de braço metálico flexível

Inspirando-se nos fios das bicicletas, as 
protecções para os ouvidos e o aro para a 
cabeça estão ligados por fios resistentes mas 
leves, assegurando um conforto de utilização 
seguro e prolongado.
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Som
• Limites frequência: 18 - 20 700 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sistema acústico: Fechado

Design
• Cor: Preto

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 15 m

Acessórios
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento
• Cabo áudio: Cabo áudio extra incluído

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,7 x 6,5 x 2,7 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Peso: 0,128 kg
• Peso: 0,282 lb

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,564 lb
• Peso bruto: 1,163 kg
• GTIN: 1 69 23410 72258 8
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

10,0 x 7,8 x 8,9 polegada
• Peso líquido: 1,210 lb
• Peso líquido: 0,549 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,354 lb
• Tara: 0,614 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 9 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 3,5 polegada
• EAN: 69 23410 72258 1
• Peso bruto: 0,313 kg
• Peso bruto: 0,690 lb
• Peso líquido: 0,183 kg
• Peso líquido: 0,403 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,13 kg
• Tara: 0,287 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
•
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* *A disponibilidade das funcionalidades pode variar com base na 
compatibilidade do telemóvel.
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