
 

 

Philips Flite
Безжични Bluetooth® 
слушалки

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Плоско сгъване
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зключително леки. С впечатляващ звук.

лушалки, на които земното притегляне не влияе
ткрийте безтегловната свобода – без кабели, които да ви ограничават. 
зжичните слушалки Philips Flite Everlite съчетават стил с опростен дизайн за всеки 
н. Компактни и изключително леки с ясен звук през целия ден.

Истински комфорт
• Ултралек и супертънък дизайн
• Наклонени меки възглавнички за уши за комфортна продължителна употреба
• Bluetooth 4.1 и поддръжка на HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Технология за бързо зареждане за пет минути
• Акумулаторната батерия осигурява до 12 време на изпълнение

Изчистен дизайн
• Изискано метално покритие
• Плоско и компактно сгъване за лесно пренасяне
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Чист звук
• Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук
• Конструкцията, която обхваща цялото ухо, намалява околния шум



 Ясен звук

Мощни 32 мм наклонени мембрани 
възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, 
богати баси.

12 часа време на изпълнение

С 12 часа време на изпълнение ще имате 
достатъчно мощност, за да слушате музика 
цял ден.

Bluetooth 4.1

Сдвоете смарт устройството си със 
слушалките с помощта на Bluetooth и се 
наслаждавайте на свободата от кристално 
ясна музика и телефонни разговори – без 
досадни кабели.

Компактно сгъване

Сгъват се до плоска форма или компактно 
за лесно пренасяне и съхранение

Ергономични възглавнички

Меки възглавнички за уши и наклонени 
мембрани за идеални за комфортна 
продължителна употреба.

Бързо зареждане

Технологията за бързо зареждане Ви 
осигурява бърз прилив на енергия, когато 
батерията е изтощена. Само пет минути 
време на зареждане ви осигурява един час 
възпроизвеждане на музика.

Обаждания със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно 
управление позволява да пускате/спирате на 
пауза записите и да отговаряте на 
повиквания само с едно натискане на бутон.

Лекота и удобство

Ултралеки и супертънки – изпитайте пълен 
комфорт в движение.

Минимализъм и елегантност

Дизайнът с тънки линии на лентата за глава 
и металните овални наушници създават 
емблематична коприненогладка форма.

Конструкция, която обхваща цялото 
ухо
Конструкцията, която обхваща цялото ухо, 
намалява околния шум
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Звук
• Акустична система: Затворена
• Тип магнит: Неодимов
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Честотен обхват: 9 – 22 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 40 mW
• Чувствителност: 103 dB
• Диафрагма: PET

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 4.1
• Максимален обхват: До 10 м
• Микрофон: Вграден микрофон

Комфорт
• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Отговаряне/ 
прекратяване на повикване, Повторно набиране 
на последния номер, Заглушаване на 
микрофона, Отхвърляне на повикване, 
Превключвайте между разговора и музиката

Аксесоари
• USB кабел
• Ръководство за бърз старт

Захранване
• Тип батерия: Литиево-полимерна

• Акумулаторна
• Време на готовност: 300* ч
• Време за разговор: 13* часа
• Време на изпълнение на музиката: 13* ч

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,5 x 18,5 x 4 см
• Тегло: 0,137 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 22,5 x 4,8 см
• Бруто тегло: 0,264 кг
• Нето тегло: 0,155 кг
• Тегло на опаковката: 0,109 кг
• EAN: 69 25970 71390 0

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 21,5 x 16,8 x 25,5 см
• Бруто тегло: 0,977 кг
• Тегло на опаковката: 0,512 кг
• GTIN: 1 69 25970 71390 7
• Нето тегло: 0,465 кг
•

SHB4805RG/00

Спецификации
Безжични Bluetooth® слушалки
32 мм мембрани/затворен гръб С наушници върху цялото ухо, Меки наушници, Плоско сгъване

* Реалните резултати е възможно да се различават
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