
 

 

„Philips“ Flite
Belaidės „Bluetooth®“ 
ausinės

12,2 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Įdedamos į ausis
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iaukitės nevaržoma laisve. Nėra jokių trukdančių laidų. „Philips Flite Hyprlite Wireless“ 
laidės ausinės su kaklo lankeliu yra tokios plonos ir lengvos, kad jų beveik nejausite 
syse.

Lengvas kaip plunksna komfortas
• Puikiai tinkantys ergonomiški kištukai
• Lengvas ir plonas kaklo lankelio stilius, skirtas dėvėti stabiliai
• Palaiko „Bluetooth“ 4.1 ir HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 7 valandų

Aptaki konstrukcija
• Grakštūs blizgaus metalo akcentai
• Niekada nepraleiskite skambučio su vibravimo režimu
• Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Švarus garsas
• Galingi garsiakalbiai atkuria aiškų garsą
• Sodrų garsą atkuriantis žemųjų dažnių vamzdis



 Metalo apdaila

Klasikinis dizainas papuoštas moderniais 
blizgiais akcentais.

Skambučiai su laisvų rankų įranga

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas 
leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir 
atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną 
mygtuką.

Žemųjų dažnių vamzdis

Naujoviški žemųjų dažnių vamzdžiai į ausis 
įdedamose ausinėse padidina oro srautą, kad 
būtų atkurti sodrūs žemieji dažniai.

Švarus garsas

Galingi 12,2 mm garsiakalbiai atkuria itin aiškų 
ir švarų garsą.

Ergonomiška konstrukcija

Jūs pamiršite, kad dėvite šias lengvas ausines ir 
galėsite patogiai mėgautis muzika.

Lengvas kaklo lankelis

Ypač plonas kaklo lankelis tinka kiekvienam. 
Toks lengvas, kad pamiršite, jog jas dėvite.

Vibravimo režimas

Kaklo lankelis vibruoja, kai jums skambina, tad 
niekada nepraleisite skambučio.

7 valandų grojimo trukmė
Esant 7 valandų grojimo trukmei, energijos 
užteks muzikai leisti visą dieną.

Palaiko „Bluetooth“ 4.1
Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis 
per „Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu 
ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų.
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Konstrukcija
• Spalva: Balta

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 12,2 mm
• Dažnių diapazonas: 9–21 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 105 dB
• Diafragma: PET

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 4,1
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Skambučių valdymas: Pokalbio atidėjimas, Perjungti 

2 skambučius iš vieno į kitą, Atsiliepti / baigti 
skambutį, Mikrofono nutildymas, Atmesti 
skambutį, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą

Priedai
• USB laidas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas
• Budėjimo trukmė: 120* val.
• Kalbėjimo laikas: 7* val.
• Muzikos klausymo laikas: 7* val.

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

13,5 x 17,5 x 1,5 cm
• Svoris: 0,038 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Bendras svoris: 0,107 kg
• Grynasis svoris: 0,038 kg
• Pakuotės svoris: 0,069 kg
• EAN: 69 25970 71282 8

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 20,5 x 9,5 x 20,8 cm
• Bendras svoris: 0,418 kg
• Grynasis svoris: 0,114 kg
• Pakuotės svoris: 0,304 kg
• GTIN: 1 69 25970 71282 5
•
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* Tikrieji rezultatai gali skirtis

http://www.philips.com

