
 

 

Philips
Fone de ouvido com 
microfone

Drivers 40 mm/tipo concha
Auricular
Espumas macias

SHL5305TL
Graves potentes

com excelente isolamento de ruído
CitiScape Fixie é um modelo inovador, de estilo urbano e inspirado no que é moderno. Adornado com 

detalhados monogramas esportivos, esse fone de ouvido proporciona excelente som grave com ótimo 

isolamento de ruído por meio do sistema acústico fechado e dos drivers de alta qualidade.

Som bem distribuído onde quer que você esteja
• drivers de neodímio de alta qualidade de 40 mm para graves profundos e potentes
• Design acústico fechado para oferecer graves fortes e isolamento de ruídos
• Conchas acústicas pré-inclinadas que se encaixam em qualquer orelha, melhorando o 

isolamento acústico

Conforto máximo
• Hastes de metal flexíveis projetadas para uso prolongado com muito conforto
• Espumas macias para maior conforto sobre as orelhas

Projetado para praticidade
• Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado

Feito para impressionar
• Alça elegante em relevo trabalhada a partir de material macio



 Driver de neodímio de alta qualidade de 
40 mm

Os drivers de alta qualidade de neodímio de 40 
mm reproduzem um amplo intervalo de 
frequência, acompanhado de graves ricos, 
profundos e absolutamente nítidos.

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.

Design acústico vedado

Faça parte da agitação da cidade, mas não de 
seu barulho. Com o design acústico fechado 
auricular, todos os detalhes de som são 
isolados, permitindo que você aproveite mais 
detalhes da música, bem como graves 
estendidos e dinâmicos.

Design flexível das hastes de metal

Inspirado na fiação de uma bicicleta, as conchas 
auditivas e alça estão conectadas por uma 
estrutura metálica durável, que garante um 
conforto de longa duração.

Espumas auriculares macias

Espumas auriculares confortáveis e macias se 
ajustam aos contornos da orelha para obter o 
melhor encaixe possível, seja qual for o 
formato da sua cabeça. Deixe-se levar por sua 
música pelo o tempo que quiser. Na verdade, 
eles são tão confortáveis que talvez você até 
esqueça que os está usando!

Conchas acústicas precisamente 
inclinadas
As conchas acústicas pré-inclinadas se 
encaixam perfeitamente no ângulo das orelhas, 
proporcionando um excelente isolamento 
acústico para que você possa curtir suas 
músicas.

Alça elegante em relevo

Inspirado por um elegante monograma da 
marca, a alça do CitiScape Fixie possui detalhes 
inovadores em relevo que são uma afirmação 
de sua vocação fashion. Um destaque em 
conforto e ousadia
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Destaques
Fone de ouvido com microfone
Drivers 40 mm/tipo concha Auricular, Espumas macias
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 18 a 21 600 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Inserir: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 72274 1
• 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 inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Peso da embalagem: 0,117 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 72274 8
• Embalagem externa (L x L x A): 25 x 19 x 24 cm
• Peso líquido: 0,2835 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 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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Especificações
Fone de ouvido com microfone
Drivers 40 mm/tipo concha Auricular, Espumas macias
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