
 

 

Philips Flite
Juhtmeta Bluetooth®-
kõrvaklapid

32 mm kõlarielemendid/suletud 

tagaosa

Kõrva katvad
Pehmed kõrva padjandid
Kokkupandav
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astage kerge vabadus ja ärge laske juhtmetel end piirata. Philips Flite Everlite’i 
tmevabad kõrvaklapid ühendavad endas stiili ja igapäevase lihtsuse. Kompaktsed ja 

kerged, et saaksite terve päev selget heli nautida.

Tõeline mugavus
• Ülikerge ja superõhuke disain
• Kaldus pehmed kõrvapadjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise
• Bluetooth 4.1 ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi
• Kiire viie minutiline laadimise tehnoloogia
• Laetav aku tagab kuni 12 tundi esitusaega

Sujuv disain
• Täiustatud metallviimistlus
• Lihtsaks kaasaskandmiseks saab need lamedalt ja kompaktselt kokku panna
• Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Puhas selgus
• Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks
• Kõrva kattev kuju vähendab ümbritseva müra hulka



 Selge heli

Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid 
annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.

12-tunnine esitusaeg

Tänu 12-tunnisele esitusajale võimaldab aku 
kogu päeva muusikat kuulata.

Bluetooth 4.1

Ühendage oma nutiseade Bluetoothi abil 
kõrvaklappidega ja nautige kristallselget 
muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta.

Kompaktne kokkupandav disain

Lapikuks või kompaktselt kokku murdes on 
neid lihtne kaasas kanda ja hoiule panna.

Ergonoomilised ümbrised

Pehmed ümbrised ja kallutatud draiverid on 
ideaalsed pikaajaliseks ja mugavaks kandmiseks.

Kiirlaadimine

Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, 
kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid viis minutit 
laadimist tagab ühe tunni taasesitust.

Käed-vabad helistamine

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab 
lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata 
lihtsa nupuvajutusega.

Kergekaaluline mugavus

Tänu ülikergele ja superõhukesele disainile on 
mugavus liikumisel tagatud.

Minimaalne ja sile

Peenike peapael ja ovaalsed metalsed 
kõrvaklapikorpused tagavad ikooniliselt sileda 
väljanägemise.

Kõrva kattev kuju
Kõrva kattev kuju vähendab ümbritseva müra 
hulka
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Heli
• Helisüsteem: Suletud
• Magneti tüüp: Neodüüm
• Näivtakistus: 32 oomi
• Kõlari läbimõõt: 32 mm
• Sagedusvahemik: 9–20 000 Hz
• Maksimaalne sisendvõimsus: 40 mW
• Tundlikkus: 103 dB
• Membraan: PET

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetoothi versioon: 4,1
• Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
• Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon

Mugavus
• Helitugevuse regulaator
• Kõnehaldus: Kõne vastamine / lõpetamine, Viimase 

numbri kordusvalimine, Mikrofoni vaigistamine, 
Kõne tühistamine, Kõne- ja muusikarežiimi 
vahetamine

Tarvikud
• USB-kaabel
• Kiirjuhend

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumpolümeer

• Laetav
• Ooterežiimi kestus: 300* h
• Kõneaeg: 13* h
• Muusikaesitamisaeg: 13* h

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Kaal: 0,137 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp
• Toodete arv komplektis: 1
• Paigutus riiulil: Mõlemad
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Kogukaal: 0,264 kg
• Kaal pakendita: 0,155 kg
• Pakendi kaal: 0,109 kg
• EAN: 69 25970 71389 4

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 3
• Outer carton (L x L x K): 21,5 x 16,8 x 25,5 cm
• Kogukaal: 0,977 kg
• Pakendi kaal: 0,512 kg
• GTIN: 1 69 25970 71389 1
• Kaal pakendita: 0,465 kg
•
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* Tegelikud tulemused võivad varieeruda.
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