
 

 

Philips Flite
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

Elementer på 32mm / lukket 

bakside

Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare

SHB4405WT
Svært lett. Stor lyd.

Hodetelefoner som utfordrer tyngdekraften
Philips Flite Ultrlite Wireless-hodetelefonene er svært lette, men også svært kraftige. De 
er helt uten kabler som ellers ville hindret deg, og den slanke og kompakte utformingen 
som kan legges sammen, gjør dem ideelle å ta med hvor som helst.

Ekte komfort
• Superlett og superslank design
• Myke øreputer gir langvarig komfort
• Støtter Bluetooth-versjon 4.1 og HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Oppladbart batteri gir opptil 9 timers spilletid

Strømlinjeformet design
• Kan legges flatt sammen for enkel bærbarhet
• Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Ren klarhet
• 32 mm høyttalerdrivere med høy effekt for klar lyd



 Klar lyd

32 mm vippede drivere med høy effekt reproduserer 
ren, klar lyd og dyp, fyldig bass.

Håndfri samtaler

Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan 
spille av og pause musikk og svare på anrop med et 
enkelt knappetrykk.

Ergonomiske puter

Myke øreputer og vippede drivere er perfekt for 
langvarig komfort.

Lettvekts komfort

Superlette og superslanke for fullstendig komfort på 
farten.

Sammenleggbare

Kan legges flatt sammen for enkel bærbarhet.

Støtter Bluetooth-versjon 4.1

Du kan pare smartenheten din med hodetelefonene 
ved hjelp av Bluetooth og få bevegelsesfrihet og 
krystallklar musikk og tydelige telefonsamtaler – 
uten plagsomme ledninger.

9 timers spilletid
Med 9 timers spilletid har du nok strøm for å spille 
av musikk hele dagen.
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Spesifikasjoner
Utforming
• Farge: Hvit

Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Magnettype: Neodym
• Impedans: 24 ohm
• Høyttalerdiameter: 32 mm
• Frekvensområde: 9–22 000 Hz
• Maksimal inngangseffekt: 40 mW
• Følsomhet: 103 dB
• Membran: PET

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 4,1
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Anvendelighet
• Volumkontroll
• Samtalestyring: Samtale på venting, Veksle mellom 

to samtaler, Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, 
Bytt mellom samtale og musikk

Tilbehør
• USB-kabel

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar
• Standby-tid: 300* timer
• Taletid: 9* timer
• Avspillingstid for musikk: 9* t

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 14 x 17 x 3 cm
• Vekt: 0,09 kg

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Blister
• Antallet produkter som følger med: 1
• Type hylleplassering: Begge
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 21 x 3,5 cm
• Bruttovekt: 0,166 kg
• Nettovekt: 0,09 kg
• Taravekt: 0,076 kg
• EAN: 69 51613 98157 3

Ytre eske
• Antall kundepakker: 6
• Yttereske (L x B x H): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Bruttovekt: 1,2 kg
• Nettovekt: 0,54 kg
• Taravekt: 0,66 kg
• GTIN: 1 69 51613 98157 0
•

* Faktiske resultater kan variere
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