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 MusicSeal, για να απολαμβάνετε μόνο εσείς τη μουσική σας

πνευσμένα από την αστική κομψότητα, τα CitiScape Downtown με τζιν λεπτομέρειες 
ισχύουν το στυλ σας στο δρόμο. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία MusicSeal και τα άνετα 
ξιλαράκια με απομόνωση ήχου, είστε οι μόνοι που απολαμβάνετε τη μουσική σας.

Απόλυτη εμπειρία καθηλωτικού ήχου εν κινήσει
• Ειδικά συντονισμένοι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. που αποδίδουν καθαρό και φυσικό ήχο
• Χάρη στην τεχνολογία MusicSeal, είστε οι μόνοι που απολαμβάνετε τη μουσική σας

Απόλυτη άνεση
• Πείτε αντίο στους κόμπους, με το επίπεδο καλώδιο 1,2 μ. που δεν μπερδεύεται
• Μοντέρνο αλλά διαχρονικό στήριγμα κεφαλής από μαλακό τζιν ύφασμα, για άνεση και στυλ
• Τα μαξιλαράκια από μαλακό αφρολέξ σάς επιτρέπουν να βυθίζεστε με άνεση στη μουσική

Μείνετε συνδεδεμένοι με τη μουσική και τους φίλους σας
• Εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων με το ενσωματωμένο μικρόφωνο



 Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Τα ακουστικά CitiScape διαθέτουν ενσωματωμένο 
μικρόφωνο, ώστε να μπορείτε να εναλλάσσεστε 
εύκολα μεταξύ της μουσικής και των τηλεφωνικών 
κλήσεων. Έτσι, είναι πανεύκολο να μένετε 
συνδεδεμένοι τόσο με την αγαπημένη σας 
μουσική όσο και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Καθαρός και φυσικός ήχος

Βυθιστείτε στον κρυστάλλινο ήχο που ξεχειλίζει 
φυσικότητα και ζεστασιά, χάρη στους ειδικά 
συντονισμένους οδηγούς ηχείων 40 χιλ. Με την 
μακρά παράδοση της Philips στην εξαιρετική 
ποιότητα ήχου, τα ακουστικά CitiScape έχουν 
σχεδιαστεί με προσοχή ώστε να προσφέρουν 
λεπτομερή αλλά ταυτόχρονα φυσικό ήχο, για μια 
πραγματικά μαγευτική μουσική εμπειρία που σας 
συνοδεύει παντού.

Επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται
Ξεχάστε τους κόμπους και τα ακατάστατα 
καλώδια που σας εμποδίζουν. Το επίπεδο 
καλώδιο 1,2 μ. των ακουστικών CitiScape δεν 
μπερδεύεται και δεν σχηματίζει ποτέ κόμπους. 
Μπορείτε πλέον να εστιάσετε την προσοχή σας σ' 
αυτό που έχει σημασία... δηλαδή το να 
απολαμβάνετε με άνεση τη μουσική σας όπου και 
αν βρίσκεστε.

MusicSeal

Είτε ακούτε τις δυνατές κιθάρες ενός μέταλ φανκ 
συγκροτήματος είτε το τραγούδι μιας ντίβας της 
όπερας, η τεχνολογία MusicSeal εξασφαλίζει ότι με 
τα ακουστικά CitiScape, απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική μόνοι σας. Χάρη στα 
τοιχώματα δύο στρώσεων στο εσωτερικό του 
καλύμματος και τα ασφαλή άκρα ανάμεσα στα 
μαξιλαράκια και το περίβλημα των ακουστικών, η 
πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία εγκλωβίζει την 
κάθε νότα. Παράλληλα, εμποδίζει τη διείσδυση 
των θορύβων του περιβάλλοντος, ώστε να 
απολαμβάνετε απρόσκοπτα τη μουσική σας.

Καλύμματα επενδεδυμένα με μαλακό 
αφρολέξ

Τα εξαιρετικά απαλά και εύκαμπτα μαξιλαράκια 
από μαλακό αφρολέξ αυτών των ακουστικών 
Philips αγκαλιάζουν το περίγραμμα των αυτιών 
σας με άνεση και ασφάλεια, προσφέροντας άψογη 
εφαρμογή. Όχι μόνο είναι σχεδιασμένα για να 
προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, 
αλλά όποιο και αν είναι το σχήμα του κεφαλιού 
σας, σας επιτρέπουν να βυθίζεστε στην απόλαυση 
της μουσικής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για 
την ακρίβεια είναι τόσο άνετα, που θα ξεχάσετε 
ακόμα και ότι τα φοράτε.
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Προδιαγραφές
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: PET
• Συχνότητα απόκρισης: 18 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 30 Ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 40 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Δυναμικό
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυσο 24 k
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Συμβατότητα με:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

• Πρόσθετη υποδοχή: Απαιτείται πρόσθετη 
υποδοχή για παλαιότερα μοντέλα της Nokia, της 
Sony Ericsson και της SAMSUNG. Για βοήθεια, 
επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης 
Πελατών στη διεύθυνση 
www.support.philips.com.

• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: μίας όψης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

17,5 x 18,5 x 7,5 εκ.
• Βάρος: 0,174 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17" x 20 x 8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,174 κ.
• Μικτό βάρος: 0,398 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,224 κ.
• EAN: 69 23410 72064 8
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26,5 x 21,5 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,522 κ.
• Μικτό βάρος: 1,39 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,868 κ.
• GTIN: 1 69 23410 72064 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
•

Ημερομηνία έκδοσης 
2015-01-22

Έκδοση: 6.0.6

12 NC: 8670 001 03089
EAN: 06 92341 07206 48

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Χαρακτηριστικά
Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής CitiScape
Downtown Αγκαλιάζουν το αυτί, Μαύρο

http://www.philips.com

