
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares CitiScape

St. Germain
Marrom

SHE5105BK
Curta um som nítido e natural

com cabos magnéticos inteligentes antienrolamento
Descolado e moderno, o fone de ouvido CitiScape St Germain é inspirado no charme da boemia de 

Paris. As espumas macias com isolamento acústico conservam o som nítido e natural para maior 

conforto durante o uso, enquanto os cabos magnéticos antiemaranhamento facilitam a sua vida.

Som distribuído em todos os cantos
• Drivers avançados de 10mm que reproduzem um som nítido com riqueza de detalhes
• Protetores de ouvido com isolamento acústico que isola o ruído da cidade

Conforto máximo
• Protetores de ouvido em três opções para o encaixe perfeito
• Fones de ouvido com ranhuras magnéticas que garantem um armazenamento mais fácil e 

organizado.
• Cabo plano de 1,2m antienrolamento que não entorta nem dá nós

Músicas e chamadas
• Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado

Compartilhe suas músicas com facilidade
• Cabo com controle deslizante para que você possa suas músicas de um jeito prático e 

descolado



 Protetores de ouvido em três opções

Os fones de ouvido intra-auriculares CitiScape 
são fornecidos com três pares de protetores 
de ouvido que se ajustam perfeitamente às suas 
orelhas. Os protetores de ouvido são 
modernos e vêm em três tamanhos (pequeno, 
médio e grande), oferecendo maior conforto.

Som nítido com riqueza de detalhes

Deixe-se levar pela qualidade do som nítido e 
natural reproduzido pelos drivers avançados 
de 10mm. Os fones de ouvido intra-auriculares 
CitiScape são desenvolvidos cuidadosamente 
para reproduzir um som nítido com riqueza de 
detalhes: onde quer que você esteja.

Fones de ouvido com ranhuras 
magnéticas

Os fones de ouvido intra-auriculares CitiScape 
possuem ranhuras magnéticas que garantem 
um armazenamento mais fácil e organizado. Os 
ímãs ficam localizados na parte posterior de 
cada fone para que eles fiquem presos: chega 
de complicação! Basta unir os fones pela parte 
posterior, dobrar o cabo antienrolamento e 
guardar no estojo: nunca foi tão fácil usar e 
guardar os fones!

Protetores de ouvido com isolamento 
acústico
Protetores de ouvido com isolamento acústico 
que isola o ruído da cidade

Cabo com controle deslizante

Graças ao cabo com controle deslizante dos 
fones de ouvido CitiScape, ficou ainda mais fácil 
compartilhar suas músicas com um amigo. 

Com prendedores laterais na parte inferior do 
cabo, os fones de ouvido são divididos para 
que você possa compartilhar suas músicas 
preferidas com um amigo.

Microfone embutido

Os fones de ouvido CitiScape possuem um 
microfone integrado para que você possa 
alternar facilmente entre ouvir músicas e 
atender a chamadas. Esteja sempre conectado 
a suas músicas e às pessoas que você ama.

Cabo plano antienrolamento

Diga adeus ao emaranhado de cabos! O cabo 
plano de 1,2m dos fones de ouvido CitiScape 
não enrola nem dá nós. Não perca mais seu 
tempo desenrolando os cabos: curta suas 
músicas com facilidade aonde quer que você 
vá!
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 6 a 23 500 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 10 mm
• Entrada de energia máxima: 15 mW

Conectividade
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cabo: OFC
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG e 
Sony Ericsson

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Peso líquido: 0,025 kg
• Peso bruto: 0,0615 kg

• Peso da embalagem: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Peso líquido: 0,6 kg
• Peso bruto: 1,958 kg
• Peso da embalagem: 1,358 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 18 x 7 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,075 kg
• Peso bruto: 0,214 kg
• Peso da embalagem: 0,139 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

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

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Peso: 0,016 kg
•
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