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d inspiration fra gademoden har CitiScape Downtown denimdetaljer, der booster din 
eet cred. Plus MusicSeal og behagelige, lydisolerende puder, der gør, at du kan holde 
 groovy musik for dig selv.

Overvældende lyd på farten
• Finjusterede 40 mm drivere leverer klar og naturlig lyd
• MusicSeal holder din musik helt for dig selv

Absolut komfort
• Fladt 1,2 m kabel, der ikke filtrer, så du undgår knæk og knuder
• Smarte og tidløs blød denimhovedbøjle til elegant komfort
• Skumpuder med hukommelse gør det behageligt at være fordybet i musikken

Hold forbindelsen til din musik og dine venner
• Skift fra musik til telefonopkald med den indbyggede mikrofon



 Indbygget mikrofon

Dine CitiScape-hovedtelefoner har en indbygget 
mikrofon, så du nemt kan skifte fra at lytte til musik 
til at besvare telefonopkald. Det er virkelig nemt at 
holde forbindelsen med din musik – og dem, der 
betyder mest for dig.

Klar og naturlig lyd

Fordyb dig i krystalklar lyd med naturlig varme takket 
være de finjusterede 40 mm drivere. På grundlag af 
Philips' tradition for fantastisk lyd er dine CitiScape-
hovedtelefoner omhyggeligt designet til at gengive 
ren, detaljeret og samtidig naturlig lyd, så din 
musiknydelse på farten bliver virkelig fængende.

Fladt kabel, der ikke filtrer
Sig farvel til kampe med knudrede og filtrede kabler 
i tasken. Dine CitiScape-hovedtelefoners flade 1,2 m 
kabel, der ikke filtrer, holder dig fri for knæk og 
knuder – altid. Nu kan du fokusere på det vigtigste, 
f.eks. at nyde din musik nemt, uanset hvor du er.

MusicSeal

Uanset om du lytter til vilde guitar-riffs fra et 
funkmetal-band eller en operadivas melodiske 
sopranstemme, så sikrer MusicSeal, at dine 
CitiScape-hovedtelefoner holder din yndlingsmusik 
helt for dig selv. Med tolagsvægge i ørekapslen og 
tætte overgange mellem hovedtelefonpuderne og 
kabinettet holder denne innovative funktion hvert 
eneste slag inde. Samtidig forhindres omgivende støj 
i at slippe ind og forstyrre din musiknydelse.

Bløde skumpuder med hukommelse

Ultrabløde skumpuder med hukommelse følger dine 
ørers konturer komfortabelt og sikkert for at danne 
en perfekt forsegling. De er ikke blot designet til at 
sikre den bedste pasform – uanset din hovedform 
kan du også fordybe dig i musiknydelse i lang tid ad 
gangen. Faktisk er de så behagelige, at du måske helt 
glemmer, at du har dem på.
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Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: PET
• Frekvenskurve: 18 - 22.000 Hz
• Impedans: 30 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 104 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: Kobber

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Mikrofon: Indbygget mikrofon
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

• Ekstra stik: Det ekstra stik er nødvendigt til ældre 
modeller fra Nokia, Sony Ericsson og Samsung. 
Kontakt kundeservice på www.support.philips.com 
for at få hjælp.

• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: enkeltsidet

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Vægt: 0,174 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17 x 20 x 8 cm
• Nettovægt: 0,174 kg
• Bruttovægt: 0,398 kg
• Taravægt: 0,224 kg
• EAN: 69 23410 72064 8
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Nettovægt: 0,522 kg
• Bruttovægt: 1,39 kg
• Taravægt: 0,868 kg
• GTIN: 1 69 23410 72064 5
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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