
 

 

Philips Flite
Słuchawki bezprzewodowe 
Bluetooth®

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki
Składane

SHB4405WT
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Słuchawki zaprzeczające grawitacji
Mimo niesamowitej lekkości słuchawki bezprzewodowe Philips Flite Ultrlite zaskakują swoją mocą. Nie 

mają przewodów, które ograniczałyby swobodę użytkownika. Ich smukła i kompaktowa konstrukcja 

oraz możliwość złożenia na płasko sprawiają, że są idealnym towarzyszem w każdym miejscu.

Prawdziwy komfort
• Niezwykle lekka i smukła konstrukcja
• Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort
• Obsługa funkcji Bluetooth w wersji 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Akumulator zapewnia 9-godzinny czas odtwarzania

Nowoczesny wygląd
• Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie
• Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pełna wyrazistość
• 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie



 Wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe 
o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk 
oraz głębokie brzmienie basów.

Swoboda rozmów

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i 
wstrzymywanie utworów, a także odbieranie 
połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Ergonomiczne poduszki

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki 
gwarantują długotrwały komfort.

Przyjemnie lekkie

Niezwykle lekka i smukła konstrukcja zapewnia 
komfort w ruchu.

Składane

Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie.

Obsługa funkcji Bluetooth 4.1

Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami, 
używając technologii Bluetooth, aby poczuć 
swobodę krystalicznie czystej muzyki i rozmów — 
bez uciążliwych przewodów.

9-godzinny czas odtwarzania
9-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc 
wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.
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Dane techniczne
Wykończenie
• Kolor: Biały

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Impedancja: 24 omy
• Średnica głośnika: 32 mm
• Zakres częstotliwości: 9–22 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 103 dB
• Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,1
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/
kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, 
Przełączanie między rozmową i muzyką

Akcesoria
• Przewód USB

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 300* godz.
• Czas rozmów: 9* godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 9* godz.

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14 x 17 x 3 cm
• Waga: 0,09 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Blister
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• Waga brutto: 0,166 kg
• Waga netto: 0,09 kg
• Waga opakowania: 0,076 kg
• EAN: 69 51613 98157 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,5 x 21 x 23,5 cm
• Waga brutto: 1,2 kg
• Waga netto: 0,54 kg
• Waga opakowania: 0,66 kg
• GTIN: 1 69 51613 98157 0
•

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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