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Desfrute de um som nítido e natural

com cabos inteligentes magnéticos anti-emaranhamento
Modernos, mas elegantes, os CitiScape St Germain foram inspirados pelo encanto boémio de 
Paris. As capas macias com isolamento de ruído preservam o som nítido e natural para conforto 
e diversão totais, enquanto os cabos magnéticos anti-emaranhamento simplificam a sua vida.

Imersão total
• Diafragmas de 10 mm com sintonia precisa fornecem som nítido e detalhado
• Capas com isolamento de ruído para bloquear o ruído da cidade

Máximo conforto
• Escolha entre 3 pares de capas disponíveis para uma adaptação perfeita
• Os auriculares magnéticos estriados asseguram uma arrumação cuidada e simples
• Cabo plano anti-emaranhamento de 1,2 m mantém-se sem dobras ou nós

Música e chamadas
• Alternar entre música e telefonemas com o microfone integrado

Partilha de música simples
• Cabo deslizante inteligente para partilha de música divertida e fácil



 3 pares de capas à escolha

Os seus auriculares CitiScape são fornecidos 
com 3 pares de capas para poder oferecer aos 
seus ouvidos a adaptação perfeita. As capas 
estão disponíveis em 3 tamanhos, de pequeno 
a grande – e são todas elegantes e 
extremamente confortáveis.

Som nítido e detalhado

Ligue-se a um mundo de som límpido e natural 
com diafragmas de 10 mm com sintonia 
precisa. Os seus auriculares CitiScape foram 
concebidos cuidadosamente para fornecer um 
som nítido e extremamente detalhado, sem 
perder a naturalidade – independentemente da 
música que está a ouvir.

Auriculares magnéticos estriados

Os seus auriculares CitiScape dispõem de 
extremidades magnéticas estriadas que 
asseguram, de forma inteligente, uma 
arrumação cuidada e simples. Os ímanes estão 
incorporados na zona posterior de cada 
auricular para estes aderirem um ao outro – 
sem emaranhamentos, sem confusões, sem 
desordem. Basta encaixá-los na zona 
posterior, juntá-los ao cabo plano anti-
emaranhamento e guardá-los no seu saco, 
sabendo que poderá retirá-los facilmente – a 
qualquer altura.

Capas com isolamento de ruído
Capas com isolamento de ruído para bloquear 
o ruído da cidade

Cabo deslizante inteligente

A partilha de música com um amigo é facilitada 
pelo cabo deslizante inteligente dos 
auscultadores CitiScape. O seu clipe integrado 
desliza suavemente pelo cabo do altifalante, 

dividindo os auriculares de forma prática para 
poder partilhar confortavelmente o ritmo - e o 
entretenimento - da música com o seu amigo.

Microfone incorporado

Os seus auscultadores CitiScape dispõem de 
um microfone integrado para poder alternar 
facilmente entre a audição de música e a 
recepção de chamadas. É extremamente 
simples manter-se em contacto com a sua 
música – e com as pessoais mais importantes 
na sua vida.

Cabo plano anti-emaranhamento

Diga adeus às lutas com cabos enrolados e 
emaranhados dentro e fora do seu saco. O 
cabo plano anti-emaranhamento de 1,2 m dos 
auscultadores CitiScape mantém-se sempre 
sem dobras ou nós. Agora pode concentrar-se 
no que é mais importante - desfrutar da sua 
música com facilidade, para onde quer que vá.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 6 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 10 mm
• Entrada máxima de corrente: 15 mW

Conectividade
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cabo: OFC
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
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

• Tara: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

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

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 18 x 7 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,075 kg
• Peso bruto: 0,214 kg
• Tara: 0,139 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 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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