
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar

SHB4805RG
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niet van optimale vrijheid en helder geluid met deze lichte, draadloze koptelefoon. De 
ilips Flite Everlite combineert een compacte stijl met gebruiksgemak voor elke dag.

Optimaal comfort
• Ultralicht en superplat ontwerp
• Gekantelde zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort
• Bluetooth 4.1 en ondersteuning voor HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• 5-minuten Fast Charge-technologie
• Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 12 uur

Gestroomlijnd ontwerp
• Verfijnde metallic afwerking
• Plat en compact opvouwbaar voor eenvoudig meenemen
• Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Pure helderheid
• Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid
• Over-het-oor ontwerp vermindert achtergrondgeluiden



 Kristalhelder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven 
kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.

12 uur afspeelduur

Met een afspeelduur van 12 uur hebt u 
voldoende energie om de hele dag muziek af te 
spelen.

Bluetooth 4.1

Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon 
via Bluetooth en geniet van de vrijheid van 
kristalheldere muziek en telefoongesprekken - 
zonder gedoe met kabels.

Compact opvouwbaar

Plat of compact op te vouwen voor eenvoudig 
meenemen en opbergen

Ergonomische oorkussens

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn 
ideaal voor langdurig draagcomfort.

Fast Charge

Fast Charge-technologie zorgt voor een snelle 
energiestoot wanneer de accu bijna leeg is. Met 
slechts vijf minuten oplaadtijd krijgt u één uur 
afspeeltijd.

Handsfree bellen

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
kunt u nummers afspelen/pauzeren en 
oproepen beantwoorden met een eenvoudige 
druk op de knop.

Licht en comfortabel

Ultralicht en superplat, ervaar ultiem comfort 
onderweg.

Minimaal en gestroomlijnd

Het slanke ontwerp van de hoofdband en de 
metalen ovale oorschelpen zorgen voor een 
iconische zijdezachte vorm.

Design voor over het oor
Over-het-oor ontwerp vermindert 
achtergrondgeluiden
SHB4805RG/00
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Frequentiebereik: 9 - 22.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,1
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Herhaling van laatste nummer, Mute-functie 
microfoon, Oproep weigeren, Schakelen tussen 
muziek en gesprekken

Accessoires
• USB-kabel
• Snelstartgids

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer

• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 300 * uur
• Spreektijd: 13* uur
• Afspeeltijd muziek: 13* uur

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Gewicht: 0,137 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Brutogewicht: 0,264 kg
• Nettogewicht: 0,155 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,109 kg
• EAN: 69 25970 71390 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 16,8 x 25,5 cm
• Brutogewicht: 0,977 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,512 kg
• GTIN: 1 69 25970 71390 7
• Nettogewicht: 0,465 kg
•
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Specificaties
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Opvouwbaar

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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