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dsmode får en innovativ twist med de motorcyklistinspirerade CitiScape Foldie-hörlurarna. 

yck på gasen med de här snygga hörlurarna som med sina stängda akustiska system och 
alitetselement garanterar ett rent, detaljerat ljud och utomordentlig ljudisolering

Totalt uppslukande ljud i farten
• 40 mm-neodymelement med hög prestanda för ett klart ljud
• Sluten akustisk design för bättre bas och ljudisolering
• Förvinklade öronsnäckor passar alla öron och ger utomordentlig ljudisolering

Suverän komfort
• Flexibel metallarm för långvarig komfort
• Bra komfort med mjuka kuddar som sitter på örat

Formgiven att förbluffa
• Handgjort huvudband med inspiration från cykelstyren
• Kompakt hopfällbar konstruktion för enkel transport och förvaring

Bekväm design
• Tack vare den löstagbara antitrasseltygsladden slipper du knutar
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon



 Förstklassiga 40 mm-neodymelement

40 mm-neodymelement med hög prestanda 
ger ett brett frekvensområde med enastående 
ljuddetaljer. Njut av alla nyanser i din 
favoritmusik – från utökade bastoner och 
varma mellantoner till kristallklara höga toner.

Inbyggd mikrofon

CitiScape-hörlurarna har en inbyggd mikrofon, 
så du kan enkelt växla mellan att lyssna på 
musik och att svara i telefon. Det är enkelt att 
vara nära både din musik och människorna som 
är viktigast för dig.

Sluten akustisk design

Upplev stadens puls men inte dess buller. Tack 
vare den slutna akustiska on-ear-
konstruktionen isoleras varenda liten ljuddetalj 

så att du kan höra fler nyanser i musiken och 
njuta av en kraftfull och dynamisk bas.

Kompakt hopfällbar utformning

Hörlurarna kan fällas ihop för enkel förvaring 
och transport.

Löstagbar antitrasselsladd

Nu slipper du brottas med hoptrasslade och 
hopknutna sladdar. CitiScape-hörlurarna har 
en löstagbar antitrasselsladd som alltid är fri 
från trassel och knutar. Nu kan du fokusera på 
det som är viktigast, till exempel att njuta av din 
musik, var du än är.

Flexibel metallarm

Konstruktionen med en lätt men tålig 
metalltråd som håller ihop öronsnäckorna och 

huvudbandet är inspirerad av cykelvajrar och 
ger en säker och bekväm passform.

Handgjort huvudband

Det handgjorda huvudbandet har en läcker 
konstläderdesign med inspiration från lindade 
cykelstyren.

Mjuka kuddar som sitter på örat

Mjuka, bekväma kuddar som sitter perfekt på 
örat och ger bästa möjliga passform – oavsett 
vilken huvudform du har. Njut av musiken så 
länge du vill – hörlurarna är så bekväma att du 
kanske till och med glömmer att du har dem på 
dig!

Noggrant vinklade öronsnäckor
Förvinklade öronsnäckor följer örats naturliga 
vinkel och ger utomordentlig ljudisolering så 
att du verkligen kan njuta av musiken.
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 18–21 700 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 32 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Löstagbar tygsladd på ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 72257 1
• Yttre kartong (L x B x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Nettovikt: 0,384 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,59 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9 x 20 x 19,5 cm
• EAN: 69 23410 72257 4
• Bruttovikt: 0,258 kg
• Nettovikt: 0,128 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,13 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Vikt: 0,127 kg
•
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