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Fone de ouvido com 
microfone

Drivers 40 mm/tipo concha
Auricular
Espumas auriculares macias
Dobráveis e compactas
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S
C
O
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alt
om de alta precisão
om excelente isolamento e modelo dobrável
 CitiScape Frames flexível e moderno é usado como os seus óculos de sol favoritos. Onde 
er que você vá, desfrute dos sons precisos do sistema acústico fechado e dos drivers de 
a qualidade. Quando estiver satisfeito, dobre e guarde-os na elegante bolsa protetora.

Som bem distribuído onde quer que você esteja
• Drivers premium de neodímio de 40 mm para som balanceado e preciso
• Design acústico fechado para oferecer graves fortes e isolamento de ruídos
• Conchas acústicas pré-inclinadas que se encaixam em qualquer orelha, melhorando o 

isolamento acústico

Conforto máximo
• A estrutura leve permite o uso prolongado com conforto
• Espumas macias para maior conforto sobre as orelhas

Feito para impressionar
• O design flexi-cool inovador foi inspirado nos estilosos óculos de sol
• Design dobrável compacto que proporciona portabilidade e armazenamento fáceis

Projetado para conveniência
• Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado
• Estojo de transporte incluso para maior conveniência
• Cabo retrátil que deixa você livre da formação de nós



 Drivers premium de neodímio de 40 mm

Sinta a potência do som nítido e natural graças 
aos drivers avançados de 40 mm. Com 
experiência em aparelhos sonoros, a Philips 
oferece os fones de ouvido CitiScape, que 
foram cuidadosamente desenvolvidos para 
reproduzir um som claro que, embora seja 
natural, é rico em detalhes que o 
proporcionará o prazer de uma boa música 
aonde quer que você vá.

Estojo de transporte incluso

Estojo de transporte incluso para maior 
conveniência

Design acústico vedado
Faça parte da agitação da cidade, mas não de 
seu barulho. Com o design acústico fechado 

auricular, todos os detalhes de som são 
isolados, permitindo que você aproveite mais 
detalhes da música, bem como graves 
estendidos e dinâmicos.

Design dobrável e compacto.

O fone de ouvido pode ser dobrado sem 
ocupar muito espaço, o que facilita o 
armazenamento e o transporte.

Inspirado nos estilosos óculos de sol

Inspirado no design de óculos de sol modernos 
e de primeira qualidade, o design atraente das 
conchas auditivas do fone de ouvido é ligado de 
maneira inovadora à alça por meio de uma 
"armação" que é dobrável e pode ser usada 
com estilo e facilidade. Da mesma maneira que 
você faz com seus óculos escuros! Ela está 

disponível em uma grande variedade de cores 
e formatos que vão dar brilho as suas roupas e 
ao seu dia.

Espumas auriculares macias

Espumas auriculares confortáveis e macias se 
ajustam aos contornos da orelha para obter o 
melhor encaixe possível, seja qual for o 
formato da sua cabeça. Deixe-se levar por sua 
música pelo o tempo que quiser. Na verdade, 
eles são tão confortáveis que talvez você até 
esqueça que os está usando!

Conchas acústicas precisamente 
inclinadas
As conchas acústicas pré-inclinadas se 
encaixam perfeitamente no ângulo das orelhas, 
proporcionando um excelente isolamento 
acústico para que você possa curtir suas 
músicas.
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Destaques
Fone de ouvido com microfone
Drivers 40 mm/tipo concha Auricular, Espumas auriculares macias, Dobráveis e compactas
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Áudio
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de frequência: 18 a 22 500 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: Cabo unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 23410 72276 2
• Embalagem externa (L x L x A): 22 x 13,5 x 23 cm
• Peso líquido: 0,3 kg
• Número de embalagens para o cliente: 2
• Peso da embalagem: 0,61 kg

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

9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72276 5
• Peso bruto: 0,386 kg
• Peso líquido: 0,15 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,236 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

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

16 x 16,6 x 6,6 cm
• Peso: 0,117 kg
•
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Especificações
Fone de ouvido com microfone
Drivers 40 mm/tipo concha Auricular, Espumas auriculares macias, Dobráveis e compactas

* *Disponibilidade das funções pode variar de acordo com a 
compatibilidade do telefone celular.
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