
 

 

Philips
Auscultad. c/ aro p/ cabeça 
CitiScape

• Downtown
• On-ear
• Castanho

SHL5605BK
Imersão em som nítido e natural

com MusicSeal para manter a sua música para si
Inspirados em Nova Iorque e no seu estilo elegante informal, os auscultadores CitiScape Downtown 

SHL5605BK/10 permitem-lhe ser fiel ao seu estilo de forma simples. O MusicSeal mantém a sua música 

só para si, enquanto a mola de aço leve e as protecções em espuma macia asseguram um conforto 

absoluto.

Imersão total
• Diafragmas de 40 mm com sintonia fina fornecem um som nítido e natural
• O MusicSeal mantém todos os detalhes da sua música para si
• Protecções com isolamento sobre o ouvido bloqueiam o ruído da cidade

Máximo conforto
• Aro para a cabeça em tecido macio para uma audição confortável em movimento
• Cabo plano anti-emaranhamento de 1,2 m mantém-se sem dobras ou nós
• As protecções em espuma de memória mantêm-no imerso confortavelmente na música

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



 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.

Som nítido e natural

Mergulhe num som cristalino impregnado com 
uma envolvência natural, graças aos diafragmas 
de 40 mm com sintonia fina. Apoiados pela 
experiência da Philips em excelência do som, 
os seus auscultadores CitiScape foram 
concebidos cuidadosamente para reproduzir 
um som puro e detalhado, sem perder a 
naturalidade para poder desfrutar de música 
em movimento de uma forma 
verdadeiramente cativante.

MusicSeal

Independentemente de estar a ouvir riffs de 
guitarra estridentes de uma banda de funk 
metal ou a voz aguda de soprano de uma diva 
da ópera, o MusicSeal garante que os seus 
auscultadores CitiScape lhe permitem manter 
a sua música preferida para si mesmo. Com 
paredes de dupla camada nas protecções para 
os ouvidos e rebordos protegidos entre as 
protecções almofadadas e a estrutura, esta 
funcionalidade inovadora isola cada batida. Em 
simultâneo, o ruído ambiente é impedido de 
entrar e perturbar o seu entretenimento 
musical.

Protecções com isolamento on-ear

Mergulhe na agitação da cidade, mas afaste o 
ruído com as protecções com isolamento 
sobre o ouvido. As protecções incrivelmente 
macias rodeiam as suas orelhas com os 
altifalantes para um conforto de utilização 
duradouro. Poderá distinguir claramente e 

desfrutar de todos os detalhes sonoros na sua 
música favorita.

Aro para a cabeça com tecido macio

Aro para a cabeça em tecido macio para uma 
audição confortável em movimento

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
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 18 - 22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 30 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
• Número de produtos incluídos: 1

• EAN: 69 23410 71327 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Peso bruto: 0,398 kg
• Peso líquido: 0,174 kg
• Tara: 0,224 kg
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 1,514 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26,5 x 21,5 x 24 cm
• Peso líquido: 0,522 kg
• Tara: 0,992 kg
• GTIN: 1 69 23410 71327 2

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

17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,174 kg
•
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