
 

 

Philips Flite
Bezdrátová sluchátka 
Bluetooth®

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací

SHB4405BK
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Sluchátka překonávající gravitaci
Bezdrátová sluchátka Philips Flite Ultrlite jsou neuvěřitelně lehká a přitom překvapivě 
výkonná. Jsou tenká a kompaktní s plochým sklopným designem, bez drátů, které by vás 
spoutávaly, a díky tomu jsou ideálním společníkem, ať už jdete kamkoli.

Opravdové pohodlí
• Ultralehký a mimořádně tenký design
• Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení
• Bluetooth verze 4.1 a HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Nabíjecí baterie nabízí až 9 hodin přehrávání.

Efektivní design
• Ploché skládání pro snadnou přenosnost
• Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Křišťálové čistý zvuk
• Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk



 Čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory 
zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.

Hovory handsfree

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje 
pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory 
jediným stisknutím tlačítka.

Ergonomické polstrování

Měkké polstrování sluchátek a skloněné 
reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí 
při dlouhodobém nošení.

Lehká a pohodlná

Ultralehký a mimořádně tenký pro absolutní pohodlí 
na cestách.

Plochá skládací

Ploché skládání pro snadnou přenosnost.

Podpora Bluetooth verze 4.1

Spárujte své chytré zařízení se sluchátky pomocí 
technologie Bluetooth a užívejte si svobodný poslech 
křišťálově čisté hudby i volání – bez nepohodlných 
kabelů.

9 hodin přehrávání
S 9 hodinami přehrávání máte dost energie pro 
celodenní přehrávání hudby.
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Specifikace
Design
• Barva: Černá

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 24 ohmů
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Frekvenční rozsah: 9 – 22 000 Hz
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 103 dB
• Membrána: PET

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 4,1
• Maximální dosah: Až 10 m

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti
• Správa hovorů: Přidržení hovoru, Přepínání mezi 

2 hovory, Příjem / Ukončení hovoru, Odmítnutí 
hovoru, Přepínání mezi hovorem a hudbou

Příslušenství
• Kabel USB

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí
• Doba v pohotovostním režimu: 300* h
• Doba hovoru: 9* h
• Doba přehrávání hudby: 9* h

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14 x 17 x 3 cm
• Hmotnost: 0,09 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21 x 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,166 kg
• Čistá hmotnost: 0,09 kg
• Hmotnost obalu: 0,076 kg
• EAN: 69 51613 98156 6

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Hrubá hmotnost: 1,2 kg
• Čistá hmotnost: 0,54 kg
• Hmotnost obalu: 0,66 kg
• GTIN: 1 69 51613 98156 3
•

* Skutečné výsledky se mohou lišit
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