
 

 

Philips Flite
Trådlösa Bluetooth®-
hörlurar

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring

SHB4405BK
Ultralätta. Stort ljud.

Gravitationstrotsande hörlurar
Trådlösa Philips Flite Ultrlite-hörlurar är otroligt lätta, men ändå förvånansvärt kraftfulla. 
Du slipper trassliga sladdar, de är tunna och kompakta och har en platt vikbar design som 
gör dem enkla att ta med sig.

Äkta komfort
• Ultralätt och supertunn modell
• Mjuka öronkuddar för långvarig komfort
• Bluetooth version 4.1 och stöd för HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Det laddningsbara batteriet ger upp till 9 timmars speltid

Strömlinjeformad modell
• Vikbar modell gör dem enkla att bära med sig
• Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Rent ljud
• Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud



 Tydligt ljud

Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och 
tydligt ljud och djup, fyllig bas.

Handsfree-samtal

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/
pausa låtar och besvara samtal med en enkel 
knapptryckning.

Ergonomiska öronkuddar

Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska 
för långvarig komfort.

Lätt och bekvämt

Ultralätt och supertunn för fullständig komfort när 
du är på väg.

Vikbar för plan förvaring

Vikbar modell gör dem enkla att bära med sig.

Stöd för Bluetooth version 4.1

Para ihop en smart enhet med hörlurarna med 
Bluetooth. Sedan kan du lyssna på musik och annat 
med kristallklart ljud och ringa utan sladdar.

Speltid på 9 timmar
Med 9 timmars speltid har du tillräckligt med ström 
för att hålla musiken igång hela dagen.
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Specifikationer
Design
• Färg: Svart

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 24 ohm
• Högtalardiameter: 32 mm
• Frekvensomfång: 9–22 000 Hz
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 103 dB
• Membran: PET

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,1
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två 

samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Växla 
mellan samtal och musik

Tillbehör
• USB-kabel

Effekt
• Batterityp: Litiumpolymer
• Laddningsbar
• Standby-tid: 300* timmar
• Samtalstid: 9* tim
• Uppspelningstid för musik: 9* tim

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14 x 17 x 3 cm
• Vikt: 0,09 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Blister
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• Bruttovikt: 0,166 kg
• Nettovikt: 0,09 kg
• Taravikt: 0,076 kg
• EAN: 69 51613 98156 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Bruttovikt: 1,2 kg
• Nettovikt: 0,54 kg
• Taravikt: 0,66 kg
• GTIN: 1 69 51613 98156 3
•

* Det faktiska resultatet kan variera
Publiceringsdatum  
2022-05-11

Version: 15.0.4

12 NC: 8670 001 38691
EAN: 69 51613 98156 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
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Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
32 mm element/sluten baksida On-ear, Mjuka öronkuddar, Vikbar för plan förvaring
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