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Graves ricos

com um excelente isolamento de ruído
O design inovador une-se ao estilo urbano com estes CitiScape Fixie de inspiração hipster. Exibindo 

detalhes modernos com monograma, estes auscultadores fornecem graves ricos com um excelente 

isolamento de ruído através de um sistema acústico fechado e diafragmas de alta qualidade.

Envolvência sonora total em movimento
• Diafragmas em neodímio de 40 mm de alta qualidade para graves profundos e ricos
• 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 a comodidade
• Alternar entre música e telefonemas com o microfone integrado

Concebidos para fascinar
• Aro para a cabeça elegante gravado em relevo fabricado com material macio



 Diafragmas em neodímio de 40 mm de 
qualidade

Os diafragmas em neodímio de 40 mm de alta 
qualidade reproduzem uma ampla gama de 
frequência, combinada com graves ricos, 
profundos e cristalinos.

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.

Design acústico fechado

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.

Protecções macias on-ear

As protecções macias on-ear abraçam 
confortavelmente os contornos das suas 
orelhas para a melhor adaptação possível - 
independentemente do formato da sua cabeça. 
Mergulhe na sua música durante o tempo que 
desejar - na verdade, sentir-se-á tão bem que 
poderá até esquecer-se que as está usar!

Protecções para os ouvidos com 
inclinação precisa
As protecções para os ouvidos pré-inclinadas 
adaptam-se perfeitamente ao ângulo natural do 
ouvido, proporcionando-lhe um excelente 
isolamento de som para poder mergulhar 
verdadeiramente na sua música.

Aro para a cabeça elegante gravado em 
relevo

Inspirado na requintada gravação de 
monogramas, o aro para a cabeça dos 
CitiScape Fixie foi gravado em relevo para uma 
afirmação de estilo distinta. Saia à rua com 
conforto e um estilo arrojado.
SHL5305BK/00

Destaques
Auscultadores com microfone
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada On-ear, Protecções suaves em forma de anel



Data de publicação  
2017-03-20

Versão: 5.0.7

12 NC: 8670 001 05437
EAN: 06 92341 07225 12

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 18 - 21 600 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
• Tipo de cabo: OFC
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 72251 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 20 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,2115 kg
• Peso líquido: 0,0945 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,117 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 72251 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 25 x 19 x 24 cm
• Peso líquido: 0,2835 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,5565 kg

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

14,7 x 18 x 6,5 cm
• Peso: 0,0945 kg
•
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