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oskonała izolacja dźwięków otoczenia i składana konstrukcja

permodne słuchawki CitiScape Frames można nosić niczym ulubione okulary przeciwsłoneczne. 

ezależnie od tego, gdzie się wybierasz, możesz słuchać precyzyjnego dźwięku zapewnianego przez 

knięty system akustyczny i wysokiej klasy przetworniki. Po zakończeniu wystarczy złożyć słuchawki 

sunąć je do stylowego pokrowca.

Pełne zanurzenie w dźwięku podczas ruchu
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe oferują zrównoważony, precyzyjny dźwięk
• Zamknięta konstrukcja akustyczna zapewnia głębokie tony niskie i izoluje od otoczenia
• Nachylone elementy nauszne pasują do każdego ucha i gwarantują doskonałą szczelność

Niespotykana wygoda
• Lekka konstrukcja ramy zapewnia komfort podczas długotrwałego słuchania muzyki
• Miękkie poduszki nauszne zwiększają wygodę

Zaprojektowane, by robić wrażenie
• Oferująca dużą swobodę innowacyjna konstrukcja zainspirowana stylowymi okularami 

słonecznymi
• Niewielka, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie

Wygoda użytkowania
• Przełączanie z trybu słuchania muzyki na rozmowy telefoniczne dzięki wbudowanemu 

mikrofonowi



 Doskonałe 40-milimetrowe 
przetworniki neodymowe

Zanurz się w zrównoważonym, krystalicznie 
czystym dźwięku, pełnym naturalnego ciepła, 
płynącym przez dopracowane, 40-milimetrowe 
przetworniki. Dzięki doświadczeniu firmy 
Philips w dziedzinie doskonalenia dźwięku 
możesz mieć pewność, że słuchawki CitiScape 
zostały opracowane z troską o czyste i 
szczegółowe, a jednocześnie naturalne 
brzmienie. Gwarantuje to naprawdę 
urzekające wrażenia podczas słuchania muzyki 
w ruchu.

Pokrowiec (w zestawie)

Dołączony pokrowiec zapewnia dodatkową 
wygodę

Zamknięta konstrukcja akustyczna
Uczestnicz w życiu miasta, unikając przy tym 
gwaru. Dzięki zamkniętej nausznej konstrukcji 
akustycznej każdy szczegół dźwięku jest 
izolowany, co pozwala cieszyć się większą 
liczbą muzycznych detali, a także dłuższymi i 
bardziej dynamicznymi tonami niskimi.

Niewielka, składana konstrukcja

Słuchawki można złożyć do niewielkich 
rozmiarów, co ułatwia ich przechowywanie i 
przenoszenie.

Inspirowane stylowymi okularami 
słonecznymi

Inspiracją dla interesującej konstrukcji 
elementów nausznych słuchawek były modne, 
wysokiej jakości okulary słoneczne. Elementy 
nauszne są połączone z pałąkiem na głowę 

„ramą”, którą można w łatwy sposób złożyć — 
zupełnie jak w przypadku okularów 
słonecznych! Słuchawki są dostępne w 
szerokiej gamie stylowych kolorów i wzorów, 
które ożywią Twój ubiór… oraz Twój dzień.

Miękkie poduszki nauszne

Miękkie poduszki nauszne idealnie dopasowują 
się do kształtu uszu, zapewniając maksymalną 
wygodę bez względu na kształt głowy. Zanurz 
się w muzyce na tak długo, jak masz ochotę — 
słuchawki są tak wygodne, że po ich włożeniu 
nie będziesz nawet czuć, że masz je na głowie.

Precyzyjnie nachylone elementy 
nauszne
Nachylone elementy nauszne doskonale pasują 
do naturalnego ułożenia ucha, zapewniając 
doskonałą szczelność pozwalającą naprawdę 
zanurzyć się w muzyce.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 18–22 500 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Jednostronny przewód
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC
• Zgodność z:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 23410 72276 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22 x 13,5 x 23 cm
• Waga netto: 0,30 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Ciężar opakowania: 0,61 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72276 5
• Waga brutto: 0,386 kg
• Waga netto: 0,15 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,236 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16 x 16,6 x 6,6 cm
• Waga: 0,117 kg
•
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* * Dostępność funkcji może być różna w zależności od zgodności 
telefonu komórkowego.

http://www.philips.com

