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anurzenie w precyzyjnym dźwięku
ięki funkcji MusicSeal zapobiegającej przedostawaniu się dźwięku na zewnątrz

pirowane inteligentnie zaprojektowaną przestrzenią miejską słuchawki CitiScape Uptown nawiązują 

 stylu retro. Umożliwiają zanurzenie się w precyzyjnym dźwięku i zapobiegają przedostawaniu się 

ięku na zewnątrz dzięki funkcji Music Seal. Ponadto dostosowujące się do kształtu ucha poduszki i 

owany pałąk zapewniają komfort i idealne dopasowanie.

Pełne zanurzenie w dźwięku podczas ruchu
• Dopracowane, wysokiej klasy 40-milimetrowe przetworniki zapewniają precyzyjny dźwięk
• Funkcja MusicSeal pozwala zachować słuchaną muzykę dla siebie
• Poduszki nauszne izolują od miejskiego gwaru

Stworzone z myślą o komforcie użytkownika i łatwości obsługi
• Piankowe poduszki dopasowują się do kształtu ucha i umożliwiają komfortowe zanurzenie w 

muzyce
• Wypełniony powietrzem, pikowany pałąk zapewnia komfort podczas długiego słuchania w 

ruchu

Nie rozstawaj się z muzyką i przyjaciółmi
• Wbudowany mikrofon i regulator głośności pozwalają odbierać telefony

Niespotykana wygoda
• Płaski, nieplączący się przewód o długości 1,2 m — pozwala uniknąć tworzenia się supłów



 Wypełniony powietrzem, pikowany 
pałąk

Wypełniony powietrzem, pikowany pałąk 
zapewnia komfort podczas długiego słuchania 
w ruchu

Wbudowany mikrofon i regulator 
głośności

Słuchawki CitiScape są wyposażone we 
wbudowany mikrofon i regulator głośności, co 
pozwala z łatwością przełączać się z trybu 
słuchania muzyki na tryb odbierania telefonów. 
Zachowasz kontakt ze swoją muzyką i ludźmi, 
którzy są Ci najbliżsi.

Precyzyjny dźwięk

Zanurz się w krystalicznie czystym i 
szczegółowym dźwięku płynącym przez 

dopracowane, wysokiej klasy 40-milimetrowe 
przetworniki. Dzięki doświadczeniu firmy 
Philips w dziedzinie doskonalenia dźwięku 
możesz mieć pewność, że słuchawki CitiScape 
zostały opracowane z troską o precyzyjne 
brzmienie. Gwarantuje to naprawdę 
urzekające wrażenia podczas słuchania muzyki 
w ruchu.

MusicSeal

Niezależnie od tego, czy słuchasz miażdżących 
gitarowych riffów funk-metalowego zespołu 
czy delikatnego sopranu operowej diwy, 
funkcja MusicSeal sprawia, że podczas 
używania słuchawek CitiScape możesz 
zachować ulubioną muzykę dla siebie. 
Podwójne ściany elementów nausznych i 
dobrze zabezpieczone krawędzie między 
poduszkami a obudową sprawiają, że żaden 
dźwięk się nie przeciśnie. Jednocześnie dźwięki 
otoczenia nie przenikają do wewnątrz i nie 
zakłócą Twojej muzycznej uczty.

Poduszki nauszne izolujące dźwięki 
otoczenia

Uczestnicz w życiu miasta, unikając przy tym 
gwaru dzięki nausznym słuchawkom z funkcją 
redukcji dźwięków otoczenia. Niezwykle 
miękkie poduszki nauszne przytrzymują 

głośniki przy uszach, idealnie się do nich 
dopasowując. Pozwala to usłyszeć wyraźnie 
wszystkie dźwiękowe detale Twojej ulubionej 
muzyki. Słuchawki CitiScape zostały 
opracowane z myślą o zmniejszeniu nacisku na 
uszy, dzięki czemu można wygodnie nosić je 
przez długie godziny.

Delikatne poduszki dopasowujące się do 
kształtu ucha

Wyjątkowo miękkie i delikatne piankowe 
poduszki dostosowują się do kształtu uszu, 
wygodnie je otulają i doskonale je 
zabezpieczają. Nie tylko idealnie się 
dopasowują, ale również — niezależnie od 
kształtu głowy użytkownika — pozwalają 
zanurzyć się w muzyce na długie godziny. W 
zasadzie są tak wygodne, że po ich włożeniu nie 
będziesz nawet czuć, że masz je na głowie.

Płaski, nieplączący się przewód

Koniec z problemami ze splątaniem 
przewodów po wyjęciu słuchawek z torby. 
Słuchawki CitiScape są wyposażone w płaski, 
nieplączący się przewód o długości 1,2 m, 
który nigdy się nie plącze. Teraz możesz skupić 
się na tym, co naprawdę istotne, np. czerpaniu 
radości z słuchania muzyki w dowolnym 
miejscu, bez żadnych kłopotów.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–23 500 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 103 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• 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

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 69 23410 71349 7
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Waga brutto: 0,505 kg
• Waga netto: 0,248 kg
• Ciężar opakowania: 0,257 kg
• Rodzaj opakowania: Pudełko

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 1,85 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 21,5 x 25,5 cm
• Waga netto: 0,744 kg
• Ciężar opakowania: 1,106 kg
• GTIN: 1 69 23410 71349 4
•
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