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uonnollinen ja selkeä kuuntelukokemus
kä MusicSeal-ominaisuus, jonka ansiosta muut eivät kuule musiikkiasi

baanista tyylistä vaikutteita saaneet CitiScape Downtown -kuulokkeet takaavat katu-
kottavuuden farkkukankaisine yksityiskohtineen. Plus MusicSeal -tekniikan ja mukavien, 
ntä eristävien tyynyjen ansiosta voit nauttia musiikista täysin sydämin.

Uppoudu ääneen liikkuessasi
• Hienoviritetyt 40 mm:n kaiutinelementit tuottavat selkeän ja luonnollisen äänen
• MusicSealin ansiosta vain sinä kuulet musiikin

Erittäin mukava
• Litteä, 1,2 m:n sotkeutumaton kaapeli ei mene sykkyrään
• Ajattoman tyylikäs pehmeä farkkukankainen kuulokesanka on miellyttävä käyttää
• Pehmeiden muotoutuvien tyynyjen avulla musiikin parissa viihtyy kauan

Nauti musiikistasi ja ystävistäsi
• Siirry musiikinkuuntelusta puheluihin kiinteän mikrofonin avulla



 Kiinteä mikrofoni

CitiScape-kuulokkeissa on kiinteä mikrofoni, jonka 
avulla on helppo siirtyä musiikista puheluihin. Pidä 
musiikki lähelläsi – unohtamatta ystäviäsi.

Kirkas ja luonnollinen ääni

Uppoudu kristallinkirkkaaseen, luonnollisen 
lämpimään ääneen hienoviritettyjen 40 mm:n 
elementtien avulla. Philipsin pitkät perinteet 
laadukkaassa äänentoistossa näkyvät myös CitiScape-
kuulokkeiden huolellisessa suunnittelussa. Ne 
toistavat äänen selkeänä, vivahteikkaana ja 
luonnollisena - ja musiikkisi pysyy menossa mukana.

Litteä, sotkeutumaton kaapeli
Enää ei tarvitse taistella kaapelisykkyrän kanssa. 
CitiScape-kuulokkeiden litteä 1,2 m:n 
sotkeutumaton kaapeli pysyy siistinä ja 
solmuttomana - aina. Voit keskittyä tärkeimpään eli 
musiikin kuunteluun minne menetkin.

MusicSeal

Kuuntelit sitten funkmetallibändin repiviä kitarariffejä 
tai oopperasopraanon heläjävää ääntä MusicSealin 
ansiosta musiikki ei pääse vuotamaan CitiScape-
kuulokkeistasi. Korvakupujen kaksikerroksisuus ja 
tiiviit reunat tyynyjen ja kotelon välillä eivät päästä 
musiikkia karkuun. Sama innovatiivinen rakenne 
suodattaa ympäristön äänet, eivätkä ne pääse 
häiritsemään musiikkinautintoa.

Pehmeät muotoutuvat tyynyt

Philips-kuulokkeiden erittäin pehmeät ja notkeat, 
muotoutuvat vaahtomuovityynyt hyväilevät korviesi 
muotoja ja istuvat napakasti, eikä musiikki pääse 
karkuun. Kuulokkeet on suunniteltu sopimaan 
päähän kuin päähän, ja ne ovat niin mukavat, että 
musiikkiin voi uppoutua pitkiksikin ajoiksi. Saatat jopa 
unohtaa, että ne ovat korvillasi.
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Tekniset tiedot
Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Paino: 0,174 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET
• Taajuusvaste: 18–22 000 Hz
• Impedanssi: 30 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 40 mW
• Herkkyys: 104 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: Kupari

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Johtotyyppi: OFC
• Johtoliitäntä: yksipuolinen
• Lisäliitin: Lisäliitin saatavana vanhempiin Nokia-, 

Sony Ericsson- ja SAMSUNG-laitteisiin. Lisätietoja 
saat asiakaspalvelustamme osoitteesta 
www.support.philips.com.

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 20 x 8 cm
• Nettopaino: 0,174 kg
• Kokonaispaino: 0,398 kg
• Taara: 0,224 kg
• EAN: 69 23410 71936 9
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Nettopaino: 0,522 kg
• Kokonaispaino: 1,39 kg
• Taara: 0,868 kg
• GTIN: 1 69 23410 71936 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
•
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