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pirados pela moda urbana chique, os CitiScape Downtown dispõem de detalhes em 
nga para despertar a admiração dos seus companheiros. O MusicSeal e as protecções 
nfortáveis com isolamento de som permitem-lhe curtir a sua música em privado.

Envolvência sonora total em movimento
• Diafragmas de 40 mm com sintonia fina fornecem um som nítido e natural
• O MusicSeal mantém todos os detalhes da sua música para si

Máximo conforto
• Cabo plano anti-emaranhamento de 1,2 m mantém-se sem dobras ou nós
• Aro para a cabeça macio em ganga moderno, mas intemporal para um conforto elegante
• As protecções em espuma de memória mantêm-no imerso confortavelmente na música

Mantenha-se ligado à sua música e aos seus amigos
• 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.

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.

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 suaves em espuma de 
memória

As protecções em espuma de memória ultra suaves 
e maleáveis deste auscultadores Philips abraçam os 
contornos das suas orelhas de forma confortável e 
segura para formar um isolamento perfeito. Para 
além de serem concebidas para assegurar a melhor 
adaptação – independentemente do formato da sua 
cabeça -, estas também lhe permitem mergulhar no 
prazer da música durante períodos de tempo 
prolongados. Na verdade, são tão confortáveis que 
poderá até esquecer-se que as está a usar.
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Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Frequência de resposta: 18 - 22 000 Hz
• Impedância: 30 Ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: Cobre

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
• Microfone: Microfone incorporado
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

• Conector extra: É necessário um conector extra 
para modelos anteriores da Nokia, Sony Ericsson e 
SAMSUNG. Contacte a equipa de Apoio ao 
Cliente em www.support.philips.com para obter 
ajuda.

• Tipo de cabo: OFC
• Ligação de Cabo: um lado

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

17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,174 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 20 x 8 cm
• Peso líquido: 0,174 kg
• Peso bruto: 0,398 kg
• Tara: 0,224 kg
• EAN: 69 23410 72064 8
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26,5 x 21,5 x 24 cm
• Peso líquido: 0,522 kg
• Peso bruto: 1,39 kg
• Tara: 0,868 kg
• GTIN: 1 69 23410 72064 5
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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