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pirados pela modernidade elegante urbana, os fones de ouvido CitiScape Downtown têm 
talhes em preto denim para fazer a sua fama no bairro. O MusicSeal e o conforto das 
pumas para isolamento acústico deixam você curtir suas músicas da melhor maneira.

Som bem distribuído onde quer que você esteja
• Drivers avançados de 40mm para um som nítido e natural
• MusicSeal para evitar o vazamento do som

Conforto máximo
• Cabo plano de 1,2 m antienrolamento que não entorta nem dá nós
• Alça macia em denim moderna para conforto elegante
• Espumas macias para longas horas de conforto

Permaneça em contato com a música e seus amigos
• Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado



 Microfone embutido

Os fones de ouvido CitiScape possuem um 
microfone integrado para que você possa alternar 
facilmente entre ouvir músicas e atender a chamadas. 
Esteja sempre conectado a suas músicas e às pessoas 
que você ama.

Som nítido e natural

Sinta a potência do som nítido e natural graças aos 
drivers avançados de 40mm. Com experiência em 
aparelhos sonoros, a Philips oferece os fones de 
ouvido CitiScape, que foram desenvolvidos para 
reproduzir um som natural rico em detalhes: aonde 
quer que você vá!

Cabo plano antienrolamento
Diga adeus ao emaranhado de cabos! O cabo flat de 
1,2 m dos fones de ouvido CitiScape não enrola nem 
dá nós. Não perca mais seu tempo desenrolando os 
cabos: curta suas músicas com facilidade aonde quer 
que você vá!

MusicSeal

Seja ouvindo o incrível solo de guitarra de uma banda 
de metal ou a voz entonada de uma diva da ópera, o 
MusicSeal evita o vazamento do som dos fones de 
ouvido CitiScape. Com dupla camada interna e 
bordas resistentes ao redor das espumas, o 
isolamento acústico inovador evita o vazamento das 
batidas, além de isolar o ruído do ambiente e 
aprimorar ainda mais a qualidade do som.

Almofadas de espuma macia que se 
moldam aos ouvidos

As espumas macias e flexíveis se ajustam aos 
contornos da orelha, proporcionando um encaixe 
mais seguro e confortável. Além de garantir o 
melhor encaixe (independentemente do formato de 
sua cabeça), eles oferecem longas horas de conforto 
enquanto você ouve suas músicas preferidas. Eles 
são tão confortáveis que você até esquece que está 
usando.
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Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,174 kg

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Resposta em frequência: 18 - 22.000 Hz
• Impedância: 30 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Inserir: Dinâmico
• Bobina de voz: Cobre

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

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

• Tipo de cabo: OFC
• Conexão por cabo: unilateral
• Conector extra: O conector extra é necessário 

para os modelos mais antigos da Nokia, Sony 
Ericsson e SAMSUNG. Para obter ajuda, contate a 
equipe de Atendimento ao consumidor pelo 
endereço www.support.philips.com

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
• Peso da embalagem: 0,224 kg
• EAN: 69 23410 71936 9
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

26,5 x 21,5 x 24 cm
• Peso líquido: 0,522 kg
• Peso bruto: 1,39 kg
• Peso da embalagem: 0,868 kg
• GTIN: 69 23410 71936 1 6
• Número de embalagens para o cliente: 3
•
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