Philips
Безжични Bluetooth®
слушалки

Изключително леки. С впечатляващ звук.
12,2 мм мембрани/отворен гръб

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

За поставяне в ушите

Добре дошли в света на безтегловната свобода. Без кабели, които да ви
ограничават. Безжичните слушалки с лента за врат Philips Flite Hyprlite са толкова
тънки и леки, че почти не ги усещате при носене.
Лекота и комфорт
• Ергономични микрокапсули за естествено прилягане
• Лек и тънък стил на лента за врат за стабилно носене
• Bluetooth версия 4.1 и поддръжка на HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Акумулаторната батерия осигурява до 7 часа време за възпроизвеждане

SHB4205BK

Изчистен дизайн
• Лъскави акценти с металически отблясък
• Никога не пропускайте повикване с режима за вибрация
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце
Чист звук
• Мембраните с висока мощност осигуряват чист звук
• Бас туба за наситени баси
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Акценти
Бас туба

пауза записите и да отговаряте на
повиквания само с едно натискане на бутон.

Режим вибрация

Лека лента за врат

Иновативните тръби за бас в слушалките
увеличават въздушния поток за по-дълбок и
плътен бас.
Ясен звук

Лентата за врат вибрира, когато получите
повикване, така че никога да не пропускате
повикване.
Супертънката лента за врат е проектирана
да прилага на всеки. Ще забравите за
носенето й.

Ергономично прилягане

Метално покритие

12,2-милиметровите мембрани с висока
мощност са настроени да възпроизвеждат
чист, ясен звук.
Обаждания със свободни ръце

Толкова тънки, че едва ги усещате в ушите
си, слушалките Hyprlite предоставят вашата
музика в безтегловно удобство.
Емблематичен дизайн със свежи, модерни
бляскави акценти.

7 ч време за възпроизвеждане
Със 7 часа време на възпроизвеждане ще
имате достатъчно мощност, за да слушате
музика цял ден.
Поддържа Bluetooth версия 4.1
Сдвоете смарт устройството си със
слушалките с помощта на Bluetooth и се
наслаждавайте на свободата от кристално
ясна музика и телефонни разговори – без
досадни кабели.

Лесното за използване дистанционно
управление позволява да пускате/спирате на

SHB4205BK/00

Безжични Bluetooth® слушалки

12,2 мм мембрани/отворен гръб За поставяне в ушите

Спецификации
Дизайн

•
•
•
•

• Цвят: Черно

Аксесоари
• USB кабел

Възможности за свързване

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 4.1
• Максимален обхват: До 10 м

Комфорт

• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Задържане на
разговор, Превключване между 2 разговора,
Отговаряне/приключване на повикване,
Заглушаване на микрофона, Отхвърляне на
повикване, Превключвайте между разговора и
музиката

Захранване

•
•
•
•
•

Тип батерия: Литиево-полимерна
Време за възпроизвеждане на музика: 7* ч
Акумулаторна
Време на готовност: 120* ч
Време за разговор: 7* ч

Звук
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Диафрагма: PET
Честотен обхват: 9 – 21 000 Hz
Импеданс: 32 ома

Тип магнит: Неодимов
Максимална входяща мощност: 30 mW
Чувствителност: 105 dB
Диаметър на високоговорителя: 12,2 мм

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Бруто тегло: 0,418 кг
GTIN: 8 69 51613 99154 1
Външен кашон (л x Ш x В): 20,5 x 9,5 x 20,8 см
Нето тегло: 0,114 кг
Брой потребителски опаковки: 3
Тегло на опаковката: 0,304 кг

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
18,5 x 17,5 x 2,5 см
• EAN: 69 51613 99154 1
• Бруто тегло: 0,107 кг
• Нето тегло: 0,038 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,069 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
13,5 x 17,5 x 1,5 см
• Тегло: 0,038 кг

Вътрешен кашон

• GTIN: 5 69 51613 99154 2
• Брой потребителски опаковки: 3
•
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